Secretaria General

NÚM.:
ÒRGAN:
SESSIÓ:
DATA:
HORA:
DOCUMENT:

3
Junta de Govern Local
Extraordinària i urgent
23 de gener de 2017
13:00
Acta

A la Sala de la Junta de Govern Local (3a planta de l'edifici del Viver) en 1ª convocatòria.

ASSISTENTS:
Alcaldessa
Regidors/es

M. Dolors Sabater i Puig
José Antonio Téllez Oliva
Eulàlia Sabater Diaz
Fàtima Taleb Moussaoui
Francesc Duran i Vilalta
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Agnès Rotger i Dunyo
Àlex Mañas Ballesté
M. Ángeles Gallardo Borrega

Secretari general
Tresorer acc.

Isidre Martí i Sardà
Jordi Crisol González

ABSENTS
Interventor municipal

Julián Álamo Guijarro

ORDRE DEL DIA
Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria.
Aprovar l’acta número 1 corresponent a la sessió ordinària del dia 9 de gener de 2017.
Àmbit de Badalona Democràtica
1. Adscripció dels organismes autònom, les societats mercantils locals, els consorcis i les
societats mercantils interadministratives als àmbits competencials corresponents.
2. Encarregar als responsables dels diferents Serveis municipals la realització de memòries
anuals dels mateixos.
3. Donar compte de la resolució sobre l'aprovació de l'ampliació de la despesa imputable a l'
exercici 2016 que se'n deriva de la pròrroga del contracte d' infraestructures.
4. Donar compte de la resolució d' aprovació de la licitació, despesa i obertura procediment
obert d' adjudicació del contracte de serveis de neteja i manteniment de les zones verdes de
Montigalà i adjacents, entre d' altres.
5. Donar compte de la resolució de la rectificació d' un error material detectat en la resolució d'
aprovació de la pròrroga del contracte d' infraestructures.
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6. Aprovació de la segona pròrroga pel termini d'un any més, del contracte relatiu a la prestació
dels serveis de repartiment de la correspondència externa de l'Ajuntament de Badalona.
7. Rectificar d'ofici l'error material detectat en la resolució de la JGL de data 27/12/2016 per la
qual es va aprovar el PPT i el PCAP del servei i subministrament per a la provisió d'una
Plataforma d'Administració Electrònica.
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
8. Atorgar llicència municipal a l'Institut Català de la Salut per efectuar obres menors a la finca
situada al carrer Vélez Rubio, 13.
9. Aprovar inicialment el projecte executiu d'urbanització del PMU Unió Vidriera del Polígon 2
del mateix.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria.
El pronunciament sobre la urgència de la convocatòria va ser aprovat per unanimitat.
Aprovar l’acta número 1 corresponent a la sessió ordinària del dia 9 de gener de 2017.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta que va tenir lloc el dia 9 de gener
de 2017, la qual va ser aprovada per unanimitat.

Àmbit de Badalona Democràtica
1. Adscripció dels organismes autònom, les societats mercantils locals, els consorcis i
les societats mercantils interadministratives als àmbits competencials corresponents.
Identificació de l’expedient
Assumpte: Adscriure els organismes autònoms, les societats mercantils locals, els consorcis i
les societats mercantils interadministratives als àmbits competencials corresponents a les cinc
tinences d’Alcaldia nomenades mitjançant resolució de l’alcaldessa de 23 de juny de 2015.
Expedient: 11/GEST-2/17
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Antecedents i fonamentació jurídica
Formen part del sector públic local de l’Ajuntament de Badalona els següents organismes
autònoms, societats mercantils locals, consorcis i societats mercantils interadministratives:
Organismes Autònoms: Institut Municipal de Serveis Personals, Museu de Badalona,
Patronat de la Música de Badalona, Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació.
Societats mercantils locals: Reactivació Badalona, SA; Badalona Comunicació, SA;
Badalona Serveis Assistencials, SA; Ens de Gestió Urbanística, SA: Badalona Cultura, SL.
Societat mercantil interadministrativa: Marina Badalona, SA
Consorci Badalona, Sud.
De conformitat amb l’art. 85 bis 1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim local (LRBRL), procedeix l’adscripció dels organismes autònoms, les societats
mercantils locals, els consorcis i les societats mercantils interadministratives als àmbits
competencials corresponents a les cinc tinences d’Alcaldia nomenades mitjançant resolució de
l’alcaldessa de 23 de juny de 2015.
Atesa la LRBRL, el Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, text refós de la Llei Municipal i de
règim local de Catalunya, els Estatuts dels ens del sector públic esmentats i d’altres d’aplicació,
en base a tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD
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PRIMER. Adscriure els organismes autònoms de l’Ajuntament de Badalona als Àmbits que a
continuació es relacionen:
Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació, adscrit a la 2a Tinença d’Alcadia, Àmbit de
Badalona Pròspera i Sostenible.
Museu de Badalona, adscrit a la 4a Tinença d’Alcadia, Àmbit de Badalona Educadora.
Patronat de la Música de Badalona, adscrit a la 4a Tinença d’Alcadia, Àmbit de Badalona
Educadora.
Institut Municipal de Serveis Personals, adscrit a la 5a Tinença d’Alcadia, Àmbit de Badalona
Justa i Inclusiva.
SEGON. Adscriure les societats mercantils locals i a la societat mercantil interadministrativa
Marina Badalona, SA als Àmbits que a continuació es relacionen:
Marina Badalona, SA, adscrita a la 1ª Tinença d’Alcadia, Àmbit de Badalona Habitable
Ens de Gestió Urbanística, SA., adscrita a la 1ª Tinença d’Alcadia, Àmbit de Badalona
Habitable
Reactivació Badalona, SA, adscrita a la 2a Tinença d’Alcadia, Àmbit de Badalona Pròspera i
Sostenible
Badalona Comunicació, SA, adscrita a la 3a Tinença d’Alcadia, Àmbit de Badalona
Democràtica
Badalona Cultura, SL, adscrita a la 4a Tinença d’Alcadia, Àmbit de Badalona Educadora
Badalona, Serveis Assistencials, SA., adscrita a la 5a Tinença d’Alcadia, Àmbit de Badalona
Justa i Inclusiva.
TERCER. Adscriure al Consorci Badalona Sud a l’Alcaldia
QUART. Notificar aquesta resolució als interessats i publicar-la a la intranet municipal
(...)
ACORD
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i raonaments jurídics de la Proposta precedent , la
Junta de Govern Local RESOL de conformitat
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 10
2. Encarregar als responsables dels diferents Serveis municipals la realització de
memòries anuals dels mateixos.
Assumpte:Encarregar als caps de serveis responsables dels diferents serveis municipals la
realització de memòries de gestió anuals dels mateixos
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Interessats:Organització municipal
ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ
En el marc del procés de reestructuració de la organització dels serveis municipals d’aquesta
legislatura, atenent el Pla d’Actuació Municipal, aprovat mitjançant resolució de l’alcaldessa de
11 de novembre de 2016 -del qual es va donar compte a la Junta de Govern Local en sessió
de 19 de novembre de 2016- i, amb motiu de l’elaboració i propera aprovació del manual
d’organització i funcionament de l’Ajuntament, en considera necessari la realització per part
dels diferents serveis municipals la realització de memòries de gestió anuals dels mateixos, les
quals hauran de ser trameses als tinents d’alcalde dels àmbits que, per raó de la matèria
resultin competents, com a màxim 28 de febrer de cada any.
Les esmentades memòries tindran l’estructura i abast que s’indiquen a continuació:
1. Missió del Servei
2. Tinença d’Alcaldia de la què depén
3. Abast del Servei, amb indicació del número d'efectius assignats i les tasques assignades a
cadascun.
4. Competències
5. Funcions
6. Pressupost (ingressos i despeses per capítols)
7. Objectius anuals
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8. Programes i projectes, així com les principals accions realitzades per dur-los a termes, amb
indicació del seu grau de complexitat i, en el cas que s’hagi sol·licitat assessorament extern
expressar de quin tipus.
9. Número d'expedients tramitats indexats per tipologia i òrgan competent, amb indicació del
caràcter repetitiu o innovador dels expedients
10. Resultats obtinguts
11. Cost de les actuacions
12. Avaluació i, en el seu cas, propostes de millora.
FONAMENTS DE DRET
L’art. 9 de la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern (Llei 19/204, de Transparència) -regulador de la Transparència en
l’organització institucional i l’estructura administrativa- preceptua, entre d’altres, al seu apartat
j), la publicació del catàleg dels serveis prestats, les cartes de serveis existents i la informació
sobre els resultats de les avaluacions de qualitat i de la incidència social de les polítiques
públiques.
L’art. 12 de la Llei 19/204, de Transparència -regulador de la Transparència en matèria de
planificació i programació- preceptua, entre d’altres, la publicació dels plans i els programes
anuals i pluriennals, de caràcter general o sectorial, que estableixen les directrius estratègiques
de les polítiques públiques. Així mateix, s’han de publicar les auditories internes i externes
d’avaluació de la qualitat dels serveis públics.
L’esmentada informació ha d’incloure, com a mínim, les actuacions que s’han de dur a terme,
els mitjans que s’han d’utilitzar per a executar els plans i els programes, els terminis de
compliment, la memòria econòmica i els estudis i informes tècnics justificatius i, els criteris i la
metodologia per a avaluar el compliment dels plans i els programes i el resultat de l’avaluació,
una vegada executats.
Ateses la Llei 19/204, de Transparència, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases
del règim local i d’altres d’aplicació.
PROPOSTA D’ACORD
En base a tot l’exposat i conforme amb les previsions de la delegació d’atribucions de 23 de
juny de 2015, PROPOSO a la Junta de Govern Local que aprovi el següent acord:
PRIMER. Encarregar als caps de serveis responsables dels diferents serveis municipals la
realització de memòries de gestió anuals dels mateixos, les quals hauran de ser trameses als
tinents d’alcalde dels àmbits que, per raó de la matèria resultin competents, com a màxim 28
de febrer de cada any, inclosa la corresponent a l’any 2016.
Les esmentades memòries tindran l’estructura i abast que s’indiquen a continuació:
1. Missió del Servei
2. Tinença d’Alcaldia de la què depèn
3. Abast del Servei, amb indicació del número d'efectius assignats i les tasques assignades a
cadascun
4. Competències
5. Funcions
6. Pressupost (ingressos i despeses per capítols)
7. Objectius anuals
8. Programes i projectes, així com les principals accions realitzades per dur-los a termes, amb
indicació del seu grau de complexitat i, en el cas que s’hagi sol·licitat assessorament extern
expressar de quin tipus.
9. Número d'expedients tramitats, indexats per tipologia i òrgan competent, amb indicació del
caràcter repetitiu o innovador dels mateixos.
10. Resultats obtinguts
11. Cost de les actuacions
12. Avaluació i, en el seu cas, propostes de millora.
SEGON. Notificar als interessats pel seu coneixement i efectes adients.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 10
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3. Donar compte de la resolució sobre l'aprovació de l'ampliació de la despesa imputable
a l' exercici 2016 que se'n deriva de la pròrroga del contracte d' infraestructures.
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió: Donar compte de la Resolució de l’ Alcaldessa de data 25 de novembre de
2016
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça: Junta de Govern Local
Núm. expedient: 53/OBR- 10/14
Antecedent
L’alcaldessa de la corporació va dictar en data 25 de novembre de 2016, una resolució la part
dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
“PRIMER.- AVOCAR per a l’ adopció d’ aquests acords les competències delegades en la
Junta de Govern Local segons Resolució de 23 de juny de 2015, atenent les peticions de
realització d’ actes culturals, lúdics i socials que s’ estan encarregant per part dels diversos
departaments municipals per a l’ any 2016 al municipi de Badalona.
SEGON.- APROVAR L’ AMPLIACIÓ DE LA DESPESA imputable a l’ exercici 2016 per a la
pròrroga del contracte de referència, en la quantitat de 27.100 € (IVA inclòs), a raó del detall
següent:
Partida

Servei/departament

001 3301 21000
001 9240 21000
221 4310 21000

Cultura
Participació Ciutadana
Promoció Econòmica
TOTAL

Import
ampliació
2.500,00 €
23.000,00 €
1.600,00 €
27.100,00 €

TERCER.- APROVAR LA MINORACIÓ de la quantitat restant disponible per a l’ exercici 2017
(quedant aquesta fixada en 138.238 € (IVA inclòs al tipus del 21%) essent l’ import màxim total
de la pròrroga acordada per aquest contracte per al període comprès del 9 de juny de 2016 al 8
de juny de 2017, de 217.800 euros (180.000 euros + 37.800 euros en concepte d’ IVA al
percentatge abans indicat).
SOTMETRE DITA DESPESA, per la quantitat a què s’ha fet abans referència, a la condició
suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal corresponent
a l’exercici 2017 per atendre el seu pagament.
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa MEDIA MUSIC IMPORT SL, amb NIF
B62647177 i COMUNICAR-LA al cap d’Infraestructures del Departament de Protocol i
Relacions Institucionals i als Departaments de Tresoreria i Intervenció Municipals.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE de l’adopció d’aquests acords a la propera sessió ordinària que
dugui a terme la Junta de Govern Local d’ aquesta corporació.”
Fonaments de dret
1. Aquesta resolució va ser adoptada per l’alcaldessa mitjançant avocació de les competències
en matèria de contractació que té delegades a la Junta de Govern Local.
2 En haver estat adoptada aquesta resolució mitjançant avocació de competències, d’acord
amb el que disposa per a aquest supòsit la resolució de delegació de competències de data 23
de juny de 2015, acord tercer de la seva part dispositiva en casos d’urgència, se n’ha de donar
compte posteriorment a la Junta de Govern Local, tal com va establir la resolució transcrita en
l’únic antecedent d’ aquest document (veure acord cinquè).
3. D’acord amb el cartipàs municipal vigent el titular de l’òrgan competent per aprovar aquesta
contractació és la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia, conforme les previsions
de la Resolució de 23 de juny de 2015, sens perjudici que l’ alcaldia pugui assumir les
atribucions delegades a la Junta de Govern Local quan en casos d’ urgència es consideri
adequat, donant-ne posteriorment compte a la Junta de Govern Local, com és aquest cas atesa
la necessitat d’ atendre les peticions de realització d’ actes culturals, lúdics i socials que

Junta de Govern Local. Sessió núm. 3 / 23-01-2017

5

Secretaria General

s’estaven encarregant per part dels diversos departaments municipals per a l’ any 2016 al
municipi de Badalona.
4. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
Proposta de resolució
En conseqüència, a l’empara del que preveu l’acord cinquè de la resolució esmentada i
considerant que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari proposo al tercer tinent d’alcalde i
regidor de l’àmbit de Badalona Democràtica la inclusió en l’ ordre del dia de la propera sessió
de la Junta de Govern Local, de la proposta de donar compte de la resolució a què es fa
referència en l’únic antecedent d’aquest document.
RESOLUCIÓ
Vistos i acceptats els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la proposta per donar compte
formulada, la Junta de Govern Local pren nota del seu contingut.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 10
4. Donar compte de la resolució d'aprovació de la licitació, despesa i obertura
procediment obert d' adjudicació del contracte de serveis de neteja i manteniment de les
zones verdes de Montigalà i adjacents, entre d' altres.
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió: Donar compte de la Resolució de l’ Alcaldessa de data 28 de novembre de
2016
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça: Junta de Govern Local
Núm. expedient: 38/OBR- 6/16
Antecedent
L’alcaldessa de la corporació va dictar en data 28 de novembre de 2016, una resolució la part
dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
“PRIMER.- AVOCAR per a l’ adopció d’ aquests acords les competències delegades en la
Junta de Govern Local segons Resolució de 23 de juny de 2015.
SEGON.- APROVAR el Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives
particulars que conformen l’expedient de contractació indexat amb el número 38/OBR- 6/16
corresponent al contracte de serveis de neteja i manteniment dels espais verds, els arbres,
arbustives, entapissants i xarxes de reg del Parc de Montigalà, Parc G-5 i zones adjacents així
com el manteniment de la plaça de Pompeu Fabra i zones verdes de l’ antic l’ Escorxador de
Badalona, pel termini de 4 anys a comptar del primer dia hàbil del mes següent a la data de la
seva formalització, amb possibilitat de pròrroga per dos períodes de màxim un any cadascun, i
amb un pressupost màxim de licitació de 1.622.123,68 euros (IVA inclòs), a raó de
1.366.622,00 euros el valor base del contracte i 255.501,68 euros en concepte d’ IVA al tipus
del 21% quant a les tasques de manteniment es refereix (per un import de 226.875,40 euros) i
del 10% per a les tasques de neteja (per un import de 28.626,28 euros).
TERCER.- PROCEDIR a l’ obertura del procediment obert d’ adjudicació d’ aquest contracte
mitjançant tramitació ordinària, segons allò previst als articles 110, 150 i 157 del RDL 3/2011,
de 14 de novembre, pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
QUART.- SOTMETRE la despesa que es derivi d’aquesta contractació – havent-se previst la
seva entrada en vigor a l’ any 2017 - per a les futures anualitats que comprengui la seva
execució així com les seves pròrrogues, cas d’ acordar-se aquestes, a la condició suspensiva
de l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals corresponents a
aquells futurs exercicis, per atendre el seu pagament. Tot això de conformitat amb allò previst a
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l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del
contracte de referència es derivi per a les futures anualitats podrà constituir causa per a la
modificació i/o resolució del contracte d’acord amb l’establert al plec de clàusules
administratives particular regulador d’aquest contracte.
CINQUÈ.- PROCEDIR A LA PUBLICACIÓ de l’anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió
Europea, en el Butlletí Oficial de l’ Estat i en el perfil de contractant de l’Ajuntament de
Badalona, d’acord amb les previsions de l’article 142 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
que s’ aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
SISÈ.- COMUNICAR aquesta resolució a la cap del Departament de Gestió del Verd Urbà i
Espais Naturals i a l’Intervenció municipal.
SETÈ.- DONAR COMPTE de l’ adopció d’aquests acords a la propera sessió ordinària que
dugui a terme la Junta de Govern Local d’ aquesta corporació.”
Fonaments de dret
1. Aquesta resolució va ser adoptada per l’alcaldessa mitjançant avocació de les competències
en matèria de contractació que té delegades a la Junta de Govern Local.
2 En haver estat adoptada aquesta resolució mitjançant avocació de competències, d’acord
amb el que disposa per a aquest supòsit la resolució de delegació de competències de data 23
de juny de 2015, acord tercer de la seva part dispositiva en casos d’urgència, se n’ha de donar
compte posteriorment a la Junta de Govern Local, tal com va establir la resolució transcrita en
l’únic antecedent d’ aquest document (veure acord setè).
3. D’acord amb el cartipàs municipal vigent el titular de l’òrgan competent per aprovar aquesta
contractació és la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia, conforme les previsions
de la Resolució de 23 de juny de 2015, sens perjudici que l’ alcaldia pugui assumir les
atribucions delegades a la Junta de Govern Local quan en casos d’ urgència es consideri
adequat, donant-ne posteriorment compte a la Junta de Govern Local, com és aquest cas.
4. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
Proposta de resolució
En conseqüència, a l’empara del que preveu l’acord setè de la resolució esmentada i
considerant que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari proposo al segon Tinent d’alcalde i
regidor de Badalona Prospera i Sostenible la inclusió en l’ ordre del dia de la propera sessió de
la Junta de Govern Local, de la proposta de donar compte de la resolució a què es fa referència
en l’únic antecedent d’aquest document.
RESOLUCIÓ
Vistos i acceptats els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la proposta per donar compte
formulada, la Junta de Govern Local pren nota del seu contingut.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 10
5. Donar compte de la resolució de la rectificació d' un error material detectat en la
resolució d' aprovació de la pròrroga del contracte d' infraestructures.
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió: Donar compte de la Resolució de l’ Alcaldessa de data 12 de desembre de
2016
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça: Junta de Govern Local
Núm. expedient: 53/OBR- 10/14
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Antecedent
L’alcaldessa de la corporació va dictar en data 12 de desembre de 2016, una resolució la part
dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
“PRIMER.- Rectificar l’error material detectat en l’acord tercer de la part dispositiva de la
Resolució dictada per l’alcaldessa en data 8 de juny de 2016, quant a la partida pressupostària
amb càrrec a la qual s’ han d’ atendre els pagaments que se’n puguin derivar dels serveis
culturals, lúdics i socials que n’ encarregui el Departament de Ciutadania i Convivència durant l’
exercici 2016. Havent-se detectat l’error material esmentat, la redacció d’aquell acord ha de
quedar de la següent manera:
On diu:
“TERCER.- APROVAR la despesa municipal que es derivi de la pròrroga de l’esmentat
contracte subscrit amb l’Ajuntament durant l’exercici 2016 (del dia 9 de juny al dia 31 de
desembre de 2016) ) la qual s’estima en 52.462,00 euros (IVA inclòs al tipus del 21%) d’acord
amb les dades incloses en l’informe complementari de data 8 de juny de 2016 i que s’haurà
d’atendre amb càrrec a les partides pressupostàries del pressupost municipal de l’exercici 2016
següents:
Partida

Servei / departament

Import pròrroga

001 1700 21000
001 3202 21000
001 3301 21000
001 3400 21000
001 4310 21000
001 9207 21000
001 9240 21000
001 9243 21000
312 231002 21000

Serveis Generals de Medi Ambient
Projecte Educatiu de Ciutat
Recursos Culturals
Serveis Generals d'Esport
Comerç
Logística
Participació Ciutadana
Ciutadania i Convivència
Acció Social
TOTAL

1.000,00 €
4.150,00 €
15.000,00 €
5.000,00 €
1.200,00 €
3.000,00 €
21.000,00 €
1.000,00 €
1.112,00 €
52.462,00 €

SOTMETRE la despesa que es pugui derivar de la tramitació d’aquesta pròrroga imputable a
l’exercici 2017, a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost municipal corresponent a l’exercici indicat per atendre el seu pagament.”
Ha de dir:
“TERCER.- APROVAR la despesa municipal que es derivi de la pròrroga de l’esmentat
contracte subscrit amb l’Ajuntament durant l’exercici 2016 (del dia 9 de juny al dia 31 de
desembre de 2016) ) la qual s’estima en 52.462,00 euros (IVA inclòs al tipus del 21%) d’acord
amb les dades incloses en l’informe complementari de data 8 de juny de 2016 i que s’haurà
d’atendre amb càrrec a les partides pressupostàries del pressupost municipal de l’exercici 2016
següents:
Partida

Servei / departament

Import pròrroga

001 1700 21000
001 3202 21000
001 3301 21000
001 3400 21000
001 4310 21000
001 9207 21000
001 9240 21000
001 3271 21000
312 231002 21000

Serveis Generals de Medi Ambient
Projecte Educatiu de Ciutat
Recursos Culturals
Serveis Generals d'Esport
Comerç
Logística
Participació Ciutadana
Ciutadania i Convivència
Acció Social
TOTAL

1.000,00 €
4.150,00 €
15.000,00 €
5.000,00 €
1.200,00 €
3.000,00 €
21.000,00 €
1.000,00 €
1.112,00 €
52.462,00 €
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SOTMETRE la despesa que es pugui derivar de la tramitació d’aquesta pròrroga imputable a
l’exercici 2017, a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost municipal corresponent a l’exercici indicat per atendre el seu pagament.”
SEGON.- Aquesta rectificació només afecta l’ acord tercer d’ aquella resolució, sense alterar la
resta d’ acords objecte d’ aquella resolució.
TERCER.- Notificar aquesta resolució a l’ interessat amb la relació de recursos que pot
interposar i al Departament de Protocol i Relacions Institucionals, així com també als
departaments de Tresoreria i Intervenció Municipals, per al seu coneixement i efectes.
QUART.- Donar compte d’ aquests acords a la propera sessió ordinària que dugui a terme la
Junta de Govern Local d’ aquesta corporació.”
Fonaments de dret
1. Aquesta resolució va ser adoptada per l’alcaldessa mitjançant avocació de les competències
en matèria de contractació que té delegades a la Junta de Govern Local.
2 En haver estat adoptada aquesta resolució mitjançant avocació de competències, d’acord
amb el que disposa per a aquest supòsit la resolució de delegació de competències de data 23
de juny de 2015, acord tercer de la seva part dispositiva en casos d’urgència, se n’ha de donar
compte posteriorment a la Junta de Govern Local, tal com va establir la resolució transcrita en
l’únic antecedent d’ aquest document (veure acord quart).
3. D’acord amb el cartipàs municipal vigent el titular de l’òrgan competent per aprovar aquesta
contractació és la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia, conforme les previsions
de la Resolució de 23 de juny de 2015, sens perjudici que l’ alcaldia pugui assumir les
atribucions delegades a la Junta de Govern Local quan en casos d’ urgència es consideri
adequat, donant-ne posteriorment compte a la Junta de Govern Local.
4. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
RESOLUCIÓ
Vistos i acceptats els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la proposta per donar compte
formulada, la Junta de Govern Local pren nota del seu contingut.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 10
6. Aprovació de la segona pròrroga pel termini d'un any més, del contracte relatiu a la
prestació dels serveis de repartiment de la correspondència externa de l'Ajuntament de
Badalona.
Tipus de resolució: Aprovació de la segona pròrroga pel termini d’un any més (això és, del dia 1
de febrer de 2017 al dia 31 de gener de 2018) del contracte relatiu a la prestació dels serveis
de repartiment de la correspondència externa de l’Ajuntament de Badalona.
Òrgan que resol: La Junta de Govern Local
Caràcter: Exhaureix la via administrativa
Expedient número: 6/OBR- 2/13
Antecedents
1. En data 30 de gener de 2014 l’ Ajuntament de Badalona i l’ empresa TRIBUGEST GESTION
DE TRIBUTOS SA, amb NIF A61564159, van signar el contracte per a la prestació dels serveis
de repartiment de la correspondència externa d’ aquesta corporació a resultes de la tramitació
de l’ expedient administratiu indexat amb el número 6/OBR- 2/13, per una durada de dos anys
a comptar de l’ endemà de la data de la seva formalització (això és, a comptar de l’ 1 de febrer
de 2014), amb possibilitat de pròrroga, per mutu acord de les parts, per dos períodes de màxim
un any cadascun.
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Les millores i compromisos formulats per aquesta empresa en la seva proposició els quals,
d’acord amb els plecs reguladors del contracte de referència, van ser presos en consideració
en el procés de valoració de les ofertes, són els que es detallen a continuació, :
Baixa d’ un 5 % sobre els preus unitaris màxims de licitació establerts per a les notificacions
certificades urbanes en l’ Annex 1 del Plec de prescripcions tècniques particulars regulador
d’aquest contracte.
Baixa d’ un 4 % sobre els preus unitaris màxims de licitació establerts per a les notificacions
ordinàries urbanes, certificades interurbanes, ordinàries interurbanes i bustiades en l’ Annex 1
del Plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’aquest contracte.
Baixa d’ un 3 % sobre els preus unitaris màxims de licitació establerts per a la resta de
notificacions i/o trameses en l’ Annex 1 del Plec de prescripcions tècniques particulars
regulador d’aquest contracte.
Quan correspongui aplicar la revisió del preu de conformitat amb el que preveu la clàusula 25
del Plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte, la revisió s’
aplicarà mitjançant la fórmula d’ adequació del preu a les variacions que experimenti l’ IPC
autonòmic amb la limitació del 70 % de variació que experimenti l’ esmentat índex.
2. En data 23 de novembre de 2015 ambdues parts contractuals signaren un annex al contracte
que serví per formalitzar la seva primera pròrroga – aprovada per la Junta de Govern Local en
sessió de data 19 d’ octubre de 2015 – pel termini d’ un any ( i més concretament, del dia 1 de
febrer de 2016 al 31 de gener de 2017).
3. En data 27 d’ octubre de 2016 el Sr. Carlos Manuel Rico Alonso, qui actua en nom i
representació de l’ empresa TRIBUGEST GESTION DE TRIBUTOS SA, amb NIF A61564159,
presentà un escrit al Departament de Comptabilitat d’ aquest Ajuntament mitjançant el qual
sol·licità la segona pròrroga d’ aquest contracte pel termini d’ un any més per un preu total de
97.000 euros (IVA inclòs).
4. En data 28 d’ octubre de 2016 aquest Departament va trametre el contingut de l’ esmentat
escrit al Departament de Compres d’ aquesta corporació, responsable del contracte de
referència, perquè emeti informe tècnic favorable o no a la pròrroga que ha estat instada pel
contractista.
5. En data 4 de gener de 2017 ha tingut entrada a les dependències del Departament Central
de Contractació un informe tècnic emès pel cap del Departament de Compres, en què posa de
manifest la conveniència de tramitar l’ expedient administratiu que correspongui en ares a
aprovar la segona pròrroga del contracte de referència pel termini d’un any més, això es, pel
període comprès entre el dia 1 de febrer de 2017 i el dia 31 de gener de 2018 (ambdós dies
inclosos) per un preu total de 97.000,00 euros (IVA inclòs al tipus del 21%), preu d’ adjudicació
d’aquest contracte, respecte del qual, l’ import que s’ estima que se’n derivi d’ aquesta pròrroga
per a l’ exercici 2017 (això és, 88.816,67 euros IVA inclòs), s’ haurà d’ atendre amb càrrec a la
partida pressupostària número 100-9207-22204 del pressupost municipal vigent en pròrroga de
l’ exercici 2016, sotmetent-se a la condició suspensiva de l’ existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost corresponent a l’ exercici 2018 la quantitat restant (8.083,33 euros
IVA inclòs), per atendre el seu pagament.
Per al cas que en el pressupost corresponent la consignació econòmica per atendre la
obligació, sigui insuficient o no n’hi consti, el contracte s’entendrà modificat o, en el seu cas,
resolt, per aquesta causa específica d’insuficiència o manca de consignació. En ambdós casos,
la modificació o resolució de l’annex al contracte que es formalitzi no donarà dret a
indemnització al contractista.
6. Des de aquest Departament es va donar audiència al contractista mitjançant ofici de data 9
de gener de 2017. El contractista va posar de manifest de forma expressa en la mateixa data la
seva conformitat amb la proposta de segona pròrroga formulada.
7. Obren en l’ expedient de referència els certificats acreditatius que l’ empresa TRIBUGEST
GESTION DE TRIBUTOS SA es troba al corrent del compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, i que no te cap deute pendent amb l’Ajuntament de
Badalona.
8. D’acord amb el que preveuen els articles 214 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), en tractar-se la
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pròrroga d’aquest contracte d’un acte de contingut econòmic per la corporació, l’expedient s’ ha
sotmès a l’ informe previ de l’ interventor municipal, qui l’ ha informat favorablement el
propassat dia 18 de gener de 2017.
Fonaments jurídics
1. L’ article 23.2 del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP) preveu que la pròrroga dels
contractes s’ acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per l’ empresari, llevat que
el contracte expressament estipuli el contrari, sense que pugui produir-se per consentiment
tàcit de les parts.
2. L’ article 25 del TRLCSP preveu que en els contractes del sector públic es puguin incloure
qualsevol pacte, clàusula o condició, sempre que aquests no siguin contraris a l‘interès públic,
a l’ ordenament jurídic i als principis de bona administració.
3. En aquest sentit, cal posar de manifest que la clàusula 4 del Plec de clàusules
administratives particulars regulador d’ aquest contracte (en endavant, PCAP) preveu el que es
transcriu, en part suficient, literalment a continuació:
“Clàusula 4.- Durada del contracte i possibilitat de pròrroga
1.La durada d’aquest contracte s’estableix en 2 anys a comptar del dia 1 de gener de 2014 o de
l’ endemà de la seva formalització cas que aquesta es produeixi amb posterioritat a la data
indicada. No obstant això, de conformitat amb el que preveu l’ article 23.2 en relació amb el 303
del TRLCSP, el contracte es podrà prorrogar de forma expressa per dos períodes de màxim un
any més cadascun d’ aquests, per mutu acord d’ ambdues parts manifestat amb una antelació
mínima de tres mesos al finiment de la vigència inicial establerta per aquest contracte, sense
que la durada total del contracte, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 4 anys.
La manca de pròrroga no originarà per sí mateixa indemnització pel contractista en concepte de
danys i perjudicis.”
4. Els pactes i condicions del contracte formalitzat en data 30 de gener de 2014 disposen el
que es transcriu literalment a continuació:
“PACTES I CONDICIONS
PRIMER.- El Sr. ESM, en representació de l’empresa TRIBUGEST GESTIÓN DE TRIBUTOS
SA, es compromet a prestar els serveis de repartiment de la correspondència externa de l’
Ajuntament de Badalona d’ acord amb les condicions i característiques específicament i
estrictament descrites en els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
particulars reguladors del contracte de referència, així com d’ acord amb les condicions i
compromisos oferts en la seva proposició i que han estat pertinents i determinants de
l’adjudicació que consten a continuació:
Baixa d’ un 5 % sobre els preus unitaris màxims de licitació establerts per a les notificacions
certificades urbanes en l’ Annex 1 del Plec de prescripcions tècniques particulars regulador
d’aquest contracte.
Baixa d’ un 4 % sobre els preus unitaris màxims de licitació establerts per a les notificacions
ordinàries urbanes, certificades interurbanes, ordinàries interurbanes i bustiades en l’ Annex 1
del Plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’aquest contracte.
Baixa d’ un 3 % sobre els preus unitaris màxims de licitació establerts per a la resta de
notificacions i/o trameses en l’ Annex 1 del Plec de prescripcions tècniques particulars
regulador d’aquest contracte.
Quan correspongui aplicar la revisió del preu de conformitat amb el que preveu la clàusula 25
del Plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte, la revisió s’
aplicarà mitjançant la fórmula d’ adequació del preu a les variacions que experimenti l’ IPC
autonòmic amb la limitació del 70 % de variació que experimenti l’ esmentat índex.
SEGON.- La durada d’ aquest contracte és de dos anys a comptar de l’ endemà de la
formalització d’ aquest document, prorrogable per dos períodes de màxim un any cadascun per
mutu acord de les parts manifestat amb una antelació mínima de tres mesos al finiment de la
seva vigència inicial, sense que la durada total del contracte, incloses les pròrrogues, pugui
excedir de quatre anys.
TERCER.- Per al pagament del preu, el contractista s’ajustarà als requisits de facturació que
consten en la clàusula 24 del plec de clàusules administratives particulars.
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QUART.- El contractista respon del compliment de les seves obligacions contractuals amb la
garantia definitiva que ha constituït en la Tresoreria Municipal d’ aquesta corporació, sens
perjudici dels actes o accions que altrament corresponguin a l’administració contractant per raó
del contracte.
CINQUÈ.- Ambdues parts accepten íntegrament aquest document administratiu i s’obliguen a
realitzar totes les prestacions contractuals que se’n deriven, i com a prova de conformitat
signen l’exemplar dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
particulars reguladors d’aquest contracte, que s’annexen a aquest document.
SISÈ.- Per a tot allò que no estigui expressament previst en aquest contracte administratiu, les
parts consideren de total aplicació el plec de clàusules administratives generals vigent de
l’Ajuntament de Badalona (BOP núm. 36, d’11 de febrer de 2003, en tot allò que no s’oposi al
TRLCSP) i el sistema de fonts normatives aplicable a la contractació dels ens locals.
SETÈ.- Per a la resolució de les incidències que puguin sorgir durant l’execució del contracte
ambdues parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa competent territorialment
a Badalona, renunciant expressament el contractista al propi fur que li pugui correspondre.”
5. Quant al finançament la despesa que se’n derivi de la formalització d’aquesta segona
pròrroga del contracte s’ ha quantificat pel termini dels 12 mesos proposats (1 any) en un total
de 97.000.- euros (IVA inclòs), dels quals 88.816,67 euros (IVA inclòs) s’ estima que seran
imputables a l’exercici 2017 i s’ han d’ atendre amb càrrec a la partida pressupostària número
100-9207-22204 del pressupost municipal vigent en pròrroga de l’ exercici 2016 (document
comptable A amb número d’ operació 12017000000238/1 i 8.083,33 euros, IVA inclòs, són
imputables a l’ exercici 2018, restant sotmesa aquesta darrera quantitat a la condició
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal corresponent a
l’ exercici 2018, per atendre el seu pagament, de conformitat amb el que preveu l’article 174 del
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Per al cas que en el pressupost corresponent la consignació econòmica per atendre la
obligació, sigui insuficient o no n’hi consti, el contracte s’entendrà modificat o, en el seu cas,
resolt, per aquesta causa específica d’insuficiència o manca de consignació. En ambdós casos,
la modificació o resolució de l’annex al contracte que es formalitzi no donarà dret a
indemnització al contractista.
6. Atès que dins del termini d’audiència atorgat al contractista mitjançant ofici d’aquest
Departament de data 9 de gener de 2017, aquest va manifestar de forma expressa l’acceptació
de les condicions de l’ esmentada i proposada prorroga i atenent la sol·licitud del Departament
de Compres, responsable d’aquest contracte, mitjançant informe de data 4 de gener de 2017,
és per això que es proposa elevar a l’ òrgan de contractació la proposta d’ aprovació de la
segona pròrroga del contracte de referència pel termini d’ un any més, i més concretament pel
període comprès del dia 1 de febrer de 2017 al 31 de gener de 2018, d’ acord amb les mateixes
condicions del contracte signat el dia 30 de gener de 2014.
7. D’acord amb el que preveuen els articles 214 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), l’expedient s’ha
sotmès a l’ informe previ de la Intervenció municipal d’ acord amb l’ exposat en el darrer
antecedent d’ aquest document.
8. D’acord amb el cartipàs municipal vigent el titular de l’òrgan competent per aprovar aquesta
pròrroga és la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia, conforme les previsions de la
Resolució de 23 de juny de 2015, sens perjudici que l’ alcaldia pugui assumir les atribucions
delegades a la Junta de Govern Local quan en casos d’ urgència es consideri adequat, donantne posteriorment compte a la Junta de Govern Local.
9. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo a l’
alcaldessa que inclogui a l’ordre del dia de la Junta de Govern Local, per la seva ulterior
resolució, si s’escau, la següent proposta:
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PRIMER.- DECLARAR LA URGÈNCIA en l’ adopció d’ aquests acords atenent la data en què
ha d’ entrar en vigor la segona pròrroga del contracte de referència que es proposa en aquest
document.
SEGON.- APROVAR LA SEGONA I DARRERA PRÒRROGA del contracte de serveis de
repartiment de la correspondència externa de l’ Ajuntament de Badalona pel termini d’ un any
més (això és, del dia 1 de febrer de 2017 al dia 31 de gener de 2018, ambdós dies inclosos)
d’acord amb les mateixes condicions que han vingut regint aquest contracte fins ara arran la
seva adjudicació en data 10 de gener de 2014 i posterior formalització el dia 30 de gener de
2014, per un preu total de 97.000 euros (IVA inclòs al tipus del 21%).
TERCER.- APROVAR I AUTORITZAR LA DESPESA que es preveu que se’n derivi de la
pròrroga d’ aquest contracte per a l’ any 2017, per un import de 88.816,67 euros (IVA inclòs)
amb càrrec a la partida pressupostària número 100-9207-22204 del vigent pressupost de l’ any
2017, en pròrroga del 2016 (document comptable A per l’ import descrit amb el número
d’operació 12017000000238/1 de data 13/01/2017).
SOTMETRE A LA CONDICIO SUSPENSIVA de l’ existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost municipal corresponent a l’ any 2018, la despesa restant, per import de 8.083,33
euros (IVA inclòs), que resulta de la següent operació: 97.000 euros – 88.816,67 euros, per
atendre el seu pagament, de conformitat amb el que preveu l’article 174 del Text Refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
Per al cas que en el pressupost corresponent la consignació econòmica per atendre la
obligació, sigui insuficient o no n’hi consti, el contracte s’entendrà modificat o, en el seu cas,
resolt, per aquesta causa específica d’insuficiència o manca de consignació. En ambdós casos,
la modificació o resolució de l’annex al contracte que es formalitzi no donarà dret a
indemnització al contractista.
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa TRIBUGEST GESTION DE TRIBUTOS,
SA, amb NIF A61564159, I COMUNICAR-LA al cap del Departament de Compres, a la
Tresoreria i a l’Intervenció Municipal.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de resolució
precedent, conforme a les previsions de l'article 83 del Reglament d'organització, funcionament
i règim jurídic dels ens locals, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i
atenent raons de màxima eficàcia i eficiència en la gestió municipal, n'ordeno la seva proposta
a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local que es celebri, pel seu debat i
aprovació, si escau, prèvia declaració d'urgència.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 88.5 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’ octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la Junta de Govern Local RESOL d’acord
amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui a l’interessat amb la relació de recursos
que pot interposar i es comuniqui als Departaments municipals corresponents per al seu
respectiu coneixement i efectes.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 10
7. Rectificar d’ofici l’error material detectat en la resolució de la JGL de data 27/12/2016
per la qual es va aprovar el PPT i el PCAP del servei i subministrament per a la provisió
d'una Plataforma d'Administració Electrònica.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Resolució de rectificació
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient: 020724-CNT-CSEOB2016/000006
Ref. Addicional: 74/OBR- 17/16
Procediment: Obert Harmonitzat
Objecte: Provisió d’una Plataforma d’Administració Electrònica (Gestió i Tramitació) en tipus
“aplicació com a servei” (“Software as a Service” o SaaS)
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Fets i antecedents
1.- Per resolució de la Junta de Govern Local en sessió de data 27/12/2016 es va aprovar el
Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que conformen
l’expedient de contractació indexat amb el número 74/OBR-17/16 corresponent al contracte
mixt de servei i subministrament per a la provisió d’una Plataforma d’Administració Electrònica
(Gestió i Tramitació) en tipus “aplicació com a servei” (“Software as a Service” o SaaS), pel
termini de 4 anys a comptar des de la data que fixi el corresponent contracte, amb possibilitat
de pròrrogues per dos períodes de màxim 1 any cadascun, i un pressupost màxim de licitació
de 1.790.800 € (a raó de 1.480.000,00 € el valor base del contracte i 310.000 € en concepte d’
IVA.
2.- En l’esmentada resolució s’ha detectat un error en la redacció de la clàusula 18.- Condicions
especials d’execució en considerar que, tal i com consta al plec de clàusules i ha estat aprovat,
resultarien d’impossible compliment en el marc d’aquesta licitació, l’obligació d’executar totes
les opcions recollides. Per tant, s’ha de redactar correctament aquesta clàusula, aprovar el plec
resultant de la rectificació i tornar a publicar la licitació per tal que els terminis reglamentaris
s’ajustin a la normativa.
La redacció correcta és la que descriu l’informe jurídic que consta a l’expedient i que ha estat
informat per Sercretaria i Intervenció, tal i com preveu la normativa de contractació aplicable
Fonaments jurídics
1.- La rectificació d’errors materials pot ser subsanat d’ofici per la pròpia Administració en
qualsevol moment, de conformitat amb allò que estableix l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
2.- Per tractar-se de la rectificació del plec de clàusules administratives particulars regulador
d’un contracte, tal com preveu la disposició addicional segona, punt setè del TRLCSP, abans
de procedir a la seva aprovació haurà de ser informat prèviament per Secretaria i Intervenció.
3.- L’òrgan competent per a resoldre la rectificació ha de ser el mateix que va dictar la resolució
esmenada.
Per tant, en aplicació del cartipàs municipal vigent i vist el previst en l’article 53.1.d/o del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i legislació concordant, la competència
és de la Junta de Govern Local per delegació de l’alcaldessa en resolució de data 23 de juny
de 2015.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tercer Tinent d’alcalde i regidor de Badalona Democràtica que inclogui a l’ordre del dia de la
Junta de Govern Local, per la seva ulterior resolució, si s’escau, la següent proposta:
UNIC.- Rectificar d’ofici l’error material detectat en la resolució de la Junta de Govern Local
adoptada en sessió de data 27/12/2016 per la qual es va aprovar el Plec de prescripcions
tècniques i de clàusules administratives particulars que conformen l’expedient de contractació
indexat amb el número 74/OBR-17/16 corresponent al contracte mixt de servei i
subministrament per a la provisió d’una Plataforma d’Administració Electrònica (Gestió i
Tramitació) en tipus “aplicació com a servei” (“Software as a Service” o SaaS), pel termini de 4
anys a comptar des de la data que fixi el corresponent contracte, amb possibilitat de pròrrogues
per dos períodes de màxim 1 any cadascun, i un pressupost màxim de licitació de 1.790.800 €
(a raó de 1.480.000,00 € el valor base del contracte i 310.000 € en concepte d’ IVA resolució de
(Regidor, Ple, C.G.) ja que en l’esmentada resolució s’ha detectat un error en la redacció de la
clàusula 18.- Condicions especials d’execució en considerar que, tal i com consta al plec de
clàusules i ha estat aprovat, resultarien d’impossible compliment en el marc d’aquesta licitació,
l’obligació d’executar totes les opcions recollides.
La redacció correcta de la clàusula serà la següent:
<<Clàusula 18.- Condicions especials d’ execució
L’ Ajuntament estableix l’ obligació -per al cas de resultar adjudicatari del contracte – d’
acomplir al menys amb dos de les següents condicions especials d’ execució:
Destinar un 1% del preu d’adjudicació (IVA exclòs) del contracte, a finançar projectes de
reinserció laboral que es duguin a terme en aquest municipi i/o que garanteixin la formació
d’aquestes persones per incrementar les seves possibilitats d’accedir-hi al mercat laboral.
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Cas d’ incompliment d’ aquesta condició, el contracte es resoldrà i, considerant-se una infracció
greu, d’ acord amb el que preveu l’ article 60.2 apartat a) del TRLCSP, es podrà acordar la
imposició d’ una prohibició per contractar amb l’ Administració a l’ empresari que hagi
incomplert, sempre i quan concorri dol, culpa o negligència en aquest.
Per tal d’ acreditar el compliment d’ aquesta condició especial d’ execució s’ haurà de presentar
la documentació acreditativa del projecte proposat o de la realització de la formació dins del
termini de vigència del contracte, acompanyat d’un informe del Servei d’integració Sociolaboral
de l’Ajuntament de Badalona en relació a l’adequació del projecte finançat i/o la realització de la
formació als fins que es pretenen amb l’ establiment d’aquesta condició.
Formalitzar DOS nous contractes, durant la totalitat de la vigència d’aquest contracte, bé
directament en la seva execució i/o en tasques habituals de l’empresa adjudicatària i/o
mitjançant empreses col·laboradores o subcontractistes, amb persones amb discapacitat física,
psíquica i/o amb risc d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi, que estiguin desocupats i
tinguin dificultats importants per integrar-se en el mercat de treball ordinari i que estiguin
incloses en algun dels col·lectius enumerats a l’ article 2 de la Llei 27/2002, de 20 de desembre,
sobre mesures legislatives per regular les empreses d’ inserció sociolaboral.. Si es tracta de
persones amb discapacitat podran realitzar tasques d’assistència o bé, si s’adscriuen a
l’execució del servei/subministrament, i s’ha d’acreditar que estan capacitades per realitzar els
treballs encomanats i sempre respectant la normativa de seguretat i salut laboral.
El compliment d’aquesta condició serà supervisat pel Servei d’Integració Socio-Laboral de
l’ajuntament de Badalona, que també haurà d’informar favorablement la proposta de
l’adjudicatari.
Per tal d’ acreditar el compliment d’ aquesta condició especial d’ execució s’hauran de
presentar els contractes de treball a què s’ ha fet referència dins del termini màxim de DOS
MESOS des de l’ inici de l’execució del contracte, acompanyat d’un informe dels Serveis
supervisor de la clàusula social en relació a la situació d’ exclusió/discapacitat en què es troben
les persones a qui s’hagi contractat a resultes d’ aquesta.
El compliment d’ aquesta condició no obliga a l’ empresa a continuar contractant o a garantir la
inserció dels treballadors una vegada finalitzada l’ execució d’ aquest contracte.
A l’ empara d’ allò establert en l’ article 118.1 del TRLCSP i les previsions de la Directiva
2014/24/UE, per tal de fomentar l’ ocupació de les persones amb dificultats particulars
d’inserció al mercat laboral i a aquests efectes es fa constar que es consideren persones amb
dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, els col·lectius següents:
- Persones perceptors de renda mínima d'inserció.
- Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%. Sempre que sigui possible i
de forma preferent es contractarà persones amb paràlisi cerebral, persones amb trastorn
mental o amb discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior
al 33%; i persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconeguda
igual o superior al 65%.
- Dones víctimes de la violència de gènere (física o psíquica) i persones víctimes de violència
domèstica.
- Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de protecció de
menors.
- Interns de centres penitenciaris que la seva situació els permeti accedir a una ocupació,
persones en llibertat condicional i persones exrecluses durant els 12 mesos posteriors a la seva
sortida.
- Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que és trobin en procés de
rehabilitació i reinserció social.
- Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin, segons el
parer dels serveis públics competents, en situació o en risc d’exclusió
social. (Per exemple: mare o pare de família monoparental; persones de famílies desnonades i
persones sense sostre; persones en situació d’atur de llarga durada -més de 12 mesos- més
grans de quaranta-cinc anys; persones en situació d’atur que han exhaurit la prestació o el
subsidi per desocupació i no tenen dret a cap altre prestació; joves menors de 25 anys i no
escolaritzats; persones immigrants extracomunitàries en situació regular; persones en situació
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d’atur amb tots els membres de la unitat familiar en situació de desocupació; persones que
hagin exercit la prostitució; persones transsexuals; o altres).
Presentar una declaració responsable en què l’administrador/apoderat de l’adjudicatària que
presenta la proposició es comprometi a executar aquest contracte amb criteris d’equitat o ètics
de manera que hi figuri el compromís de respectar els salaris mínims ètics dels treballadors
adscrits a l’ execució d’aquest contracte i transparència fiscal, compromís que els ingressos i/o
beneficis procedents d’ aquest contracte seran declarats i liquidats conforme a la legislació
vigent, sense que puguin utilitzar-se domicilis fiscals en territoris que, d’ acord amb la normativa
legal vigent i reglamentària de la CCAA i de l’ Estat, tinguin la consideració de paradisos fiscals,
bé directa o indirectament mitjançant filials o empreses del mateix grup empresarial.>>
Aquesta clàusula substituirà a la que consta en el document inicialment aprovat en el qual
s’integrarà plenament, confirmant-se l’aprovació del Plec de clàusules administratives
particulars regulador del contracte de referència en totes les demès clàusules i, per donar
compliment a les normes de publicitat, se retrotrau el procediment al moment previ a la
publicació dels anuncis reglamentaris, els quals s’han de tornar a publicar a efectes del còmput
dels terminis que procedeixin.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de resolució
i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació d’atribucions de
dates 23 i 29 de juny de 2015, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i
n’ordeno la seva inclusió en la propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local, per al
seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 88 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’ octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, RESOLC d’acord amb la proposta
precedent, i disposo que es comuniqui aquesta proposta als departaments implicats per al seu
coneixement i efectes.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 10

Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
8. Atorgar llicència municipal a l'Institut Català de la Salut per efectuar obres menors a la
finca situada al carrer Velez Rubio, 13.
Antecedents
Atesa la instància presentada, amb registre general d’entrada número 32328,en data 12 de
desembre de 2016 per Institut Català de La Salut rep per Jorge Ara del Rey en la que es
sol·licita llicència per efectuar obres, en la finca ubicada al C/ Velez Rubio Núm.13
Atès l’informe emès per l’enginyer municipal el dia 13 de desembre de 2016, que diu:
Vista la petició formulada el 12 de desembre de 2016 (reg. 32328) per Institut Català de la
Salut, a C/ Velez Rubio Núm.13 (5376602DF3857E) i la documentació que hi ha a l’expedient,
les característiques de l’establiment i l’activitat són les següents:
Dades generals de l’activitat:
Referència cadastral
5376602DF3857E
Zonificació
7b (equipament)
Us
Sanitari
Cal proposar la concessió de la llicència per Substitució d'ascensor.(cap sant roc) amb les
condicions següents:
− La present llicència no suposa cap modificació de l’activitat ni de les mesures correctores
imposades.
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Vistes la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim Local, Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova la Refosa de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, art. 41 i
concordants del ROFRJ, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
Atesa la Resolució de l’alcalde de data juliol de 2015 segons la qual és la Junta local la que
ostenta la competència sobre les llicències urbanístiques o autoritzacions d’actes promoguts per l’
administracions públiques.
Atesos els informes tècnics favorables emesos pels tècnics Municipals i que consten a l'expedient,
el primer tinent d’alcalde proposa a la Junta de Govern local l’adopció del següent acord:
ÚNIC.Atorgar llicència municipal a
Institut Català de La Salut per efectuar obres menors en la finca
ubicada al C/ Velez Rubio Núm.13 amb la condició que es compleixin les prescripcions de policia
urbana d’aquesta ciutat, per a realitzar les obres referides, previ el pagament dels drets municipals
corresponents i sotmesa a les condicions assenyalades a continuació:
PRIMERA- Les autoritzacions o llicències s’entenen atorgades salvat el dret de propietat i sense
perjudici del de tercers, d’acord amb l’art. 73 del Decret 179/1995 (ROAS).
SEGONA- En la realització dels treballs, s’adoptaran les precaucions que aconsellin la bona
pràctica de la construcció, així com les que s’assenyalen en la Llei 31/1995 de 8 de novembre de
Prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269 de 10/11/95) i qualsevol altra disposició o
normativa d’aplicació.
TERCERA- Les obres o instal·lacions s’hauran de practicar, tot atenent allò assenyalat en les
Ordenances Metropolitanes d'Edificació, de manera que no tapin la visibilitat de la numeració del
carrer i no incomodin els veïns, i que quedi tot en completa seguretat per als vianants.
QUARTA- Les mesures i característiques de les obres o instal·lacions no excediran de les
sol·licitades, i es considerarà com a veritable infracció la més petita extralimitació que en aquest
sentit es produeixi, de tal manera, que d’interessat es farà creditor de les sancions previstes en les
disposicions vigents.
CINQUENA-La llicencia caducarà, automàticament, transcorregut un any des de la data de
notificació de l’atorgament i podrà ser anul·lada, sense cap dret de reclamació ni indemnització, per
part de l’interessat, sempre que l'Ajuntament ho cregui convenient pels interessos de la ciutat;
quedarà a més, nul·la i sense efecte, si infringís o excedís qualsevol de les condicions amb què es
doni, s’executaren obres o instal·lacions diferents de les autoritzades o de qualsevol manera es
faltés a les disposicions de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació i/o qualsevol altra disposició
o normativa d’aplicació.
SISENA- L'interessat, o qui en el successiu vingui a substituir-lo en la tinença d’aquesta llicència,
estarà obligat a exhibir-la quantes vegades la reclamin els agents municipals encarregats de la
inspecció i vigilància de les obres particulars, i incorrerà, en cas d’incompliment d’aquest precepte,
en les responsabilitats consegüents. Així mateix, la inspecció municipal o metropolitana, podrà
examinar els treballs, sempre que ho cregui convenient o ho mani l'Autoritat competent.
SETENA- La concessió d’aquesta llicència no pressuposa permís per l’ús al qual es vol destinar el
local objecte de la sol·licitud, llicència que haurà d’estar lliurada pel Servei corresponent.
VUITENA- Es compliran les condicions de càrrega i sobrecàrrega admissibles a la normativa
vigent.
NOVENA- La persona productora i la posseïdora de residus hauran de complir amb les
determinacions establertes en l’art.23 del Text Refós de la Llei de residus (Decret Legislatiu
1/2009) així com amb les disposicions específiques o complementaries que regulin els residus de
la construcció i demolició segons el disposat al decret 89/2011 de 29 de juny.
DESENA- Qualsevol actuació durant l’execució dels treballs que pugui afectar a l’enllumenat públic
caldrà comunicar-la obligatòria i prèviament a l'Àrea de Via Pública, i abonar els drets que
corresponguin d’acord amb l'Ordenança Fiscal vigent.
ONZENA- Qualsevol actuació durant l’execució dels treballs que pugui afectar a l’enllumenat
públic caldrà comunicar-la obligatòria i prèviament a l'Àrea de Via Pública, i abonar els drets
que corresponguin d’acord amb l'Ordenança Fiscal vigent.
DOTZENA- Condicions especials:
A - En instal·lació d’elements que recaiguin sobre la via pública:
a) Es compliran les condicions establertes a la Llei 20/1991 de Promoció de l’Accessibilitat i de
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Supressió de Barreres Arquitectòniques, el Decret 135/95 de desplegament de la Llei i
d’aplicació del Codi d’Accessibilitat i qualsevol altra disposició o normativa d’aplicació.
b) Es complirà l’article 123 de les OME.
c) Es complirà l’article 140 del Reglament de Circulació.
d) Cal sol·licitar el permís per l’ocupació de via pública a la seu de la Guàrdia Urbana, Turó
d’en Caritg s/n.
B - En llicències de contenidors i sacs:
a) Veure informe emès pel Departament de Transport i Circulació.
C - En llicències de bastides:
a) Són d’aplicació i obligat compliment els punts 3 i 4 de l’art. 123 de les OME on
s’especifiquen les dimensions mínimes i mesures de seguretat.
b) Es responsable el sol·licitant, de la protecció i senyalització adient de la bastida, sense
perjudici del que determina l’art. 130 de les OME.
c) Totes les responsabilitats derivades de la col·locació i permanència de la bastida seran a
càrrec del titular de l’autorització.
d) Es d’aplicació l’art. 140 del Reglament de Circulació.
e) Per motius de circulació, de realitzacions d’obres públiques o en casos d’urgències, la
Guàrdia Urbana podrà disposar les mesures que es creguin necessàries per tal de que sigui
retirada total o parcialment la bastida a càrrec del titular de la mateixa.
f) Cal complir les disposicions dels Reglaments electrotècnics d’alta i baixa tensió.
Les autoritzacions de pas de vehicles necessaris per obres (amb més pes de l'autoritzat) es
tramitaran des de l'Àrea de Via Pública, prèvia petició formal.
De conformitat amb el que disposa l’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
llicències urbanístiques, el titular resta exempt de l’obligació de declarar les alteracions
cadastrals derivades de la present llicència, en haver-se acollit aquest ajuntament al règim de
comunicació previst a l’article 14 del Text refós de la llei del Cadastre Immobiliari.
TRETZENA- Condicions particulars:
- Aquest permís no autoritza la col·locació de sacs i/o contenidors a la via pública, per a la qual
cosa caldrà sol·licitar la corresponent llicència.
- La concessió d’aquesta llicència no pressuposa l’obtenció d’altres permisos o
autoritzacions que s’hagi d’obtenir.
- Aquesta llicència no legalitza cap obra feta sense permís de l’ajuntament.
- Qualsevol actuació durant l’execució dels treballs que pugui afectar a l’enllumenat públic
caldrà comunicar-la obligatòria i prèviament al Servei de Manteniment d’infraestructures
d’aquest ajuntament, i abonar els drets que correspongui d’acord amb l’ordenança fiscal
vigent.
Tot i això sense perjudici del que determini la Junta de Govern local
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 10
9. Aprovar inicialment el projecte executiu d'urbanització del PMU Unió Vidriera del
Polígon 2 del mateix.
Identificació de l’expedient
Tipus de document: Resolució
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter del document: Exhaureix la via administrativa
Expedient: 12/P15/16
Objecte: Projecte d’execució d’urbanització del PMU Unió Vidriera Polígon 2 (barri Casagemes)
Relació de fets
El Servei de Projectes i Control d’Obres ha presentat per a la seva aprovació el projecte
executiu d’urbanització del Polígon 2 PMU Unió Vidriera –Barri de Casagemes- de Badalona,
redactat per Jaume Riera –Eulàlia Rovira –arquitectes- i VIAQUA S.L. i promogut per ILUCRI
S.L.
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El sector inclòs en el PMU Unió Vidriera s’ha dividit en 3 polígons d’actuació segons el
corresponent Projecte de Reparcel·lació aprovat.
En data 30 de setembre de 2013, la Junta de Govern Local va aprovar l’avantprojecte general
d’urbanització del “PMU UNIÓ VIDRIERA” que incloïa els tres polígons de gestió del sector, per
un pressupost total d’import 5.738.729,99 € (IVA inclòs).
El projecte executiu del polígon 1 es va aprovar a la mateixa Junta de Govern Local de 30 de
setembre de 2013 per import de 2.331.663,73 € (IVA inclòs).
L’objecte del projecte actual és la definició de les obres d’urbanització corresponents al Polígon
2 del sector Unió Vidriera.
Segons informe tècnic la delimitació del polígon 2 utilitzada és sensiblement coincident amb la
del projecte de reparcel·lació, ajustada per tal de donar coherència als vials, serveis i zona
verda resultant. Així mateix s’han definit unes subzones a l’àmbit del Polígon 2 que per sí
mateixes esdevenen autònomes a nivell de serveis i accessibilitat i que es poden executar en
paral·lel a les diferents parcel·les que composen el polígon. D’aquesta forma en funció del
desenvolupament de les obres d’edificació les diferents fases d’urbanització es podran posar
en servei.
L’àmbit de tot el sector Unió Vidriera (els 3 polígons), ocupa una superfície total de 33.907,08
m2 entre els Carrers Pomar de Baix, la Riera Canyadó i les vies del ferrocarril. I l’àmbit
d’actuació del Polígon 2 te una superfície de 10.708,77 m2
Les obres inclouen:
- enderrocs i moviments de terres
- excavació i retirada de les terres contaminades de les antigues indústries
- xarxes de serveis (gas, aigua, telecomunicacions i electricitat)
- nou clavegueram
- nous paviments
- nou enllumenat públic de llumeneres LED
- contenidors soterrats d’escombraries
- arbrat dels carrers
- finalització de la gran plaça pública al costat de la Riera Canyadó amb jardineria, arbrat i
mobiliari urbà
El projecte presentat inicialment s’ha sotmès a un procés participatiu i s’ha informat pels
departaments municipals implicats. A la vista de tot allò i dels requeriments apareguts, en data
5 d’octubre de 2016 el promotor va presentar per a tràmit d’aprovació inicial el projecte
d’urbanització executiu definitiu del Polígon 2 del Sector Unió Vidriera.
L’import total del pressupost del projecte és de 2.228.102,45 € (valor estimat d’import
1.841.406,98 € i l’IVA aplicable -21%- de 386.695,47 €).
Aquest projecte definitiu ha estat informat favorablement pels serveis municipals de Via Pública
i Mobilitat –Àrea de Gestió urbanística- i Sostenibilitat i Medi Ambient –Àmbit Badalona
Pròspera i Sostenible--, ha estat supervisat pel Servei Projectes i Control d’Obres—Àmbit
Badalona Habitable--.
També consta a l’expedient l’informe jurídic del Departament de Contractes i Tramitació
Administrativa el qual assenyala els tràmits procedimentals procedents i la normativa aplicable.
Fonaments jurídics
1.- Les obres d’urbanització, seguint el que determinen l’article 234.2 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i els articles 9 i 10 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS), es regeixin pel previst en el Text refós de la Llei d’urbanisme
de Catalunya (D.L 1/2010, de 3 d’agost) i en el seu desenvolupament reglamentari.
2.- La documentació dels projectes s’ha d’ajustar al previst en l’article 72 del Text refós de la
Llei d’urbanisme de Catalunya (D.L 1/2010, de 3 d’agost), en relació als articles 21 i ss del
Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS) i inclou la
memòria, els Plecs de Prescripcions tècniques generals i particulars, els plànols de conjunt i
de detall necessaris per definir l’obra, el pressupost amb estat d’amidaments, preus
descomposts i resum, i l’Estudi de seguretat i salut en la construcció prescrit en el
RD1627/1997, de 24 d’octubre.
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3.- El procediment aplicable és el previst en l’article l’article 119.2 del TRLU i 22 del ROAS que
requereix aprovació inicial per l’òrgan competent, informació pública per termini de 30 dies i
aprovació definitiva. Aquesta aprovació definitiva podrà ser automàtica si així queda establert a
la resolució inicial, i també haurà de publicar-se.
4.- La competència per a l’aprovació de projectes d’urbanització, d’acord amb l’article 21.1
apartat j) de la Llei de bases de règim local i d’acord amb l’article 53.1 apartat p) del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon originàriament a l’alcaldessa, qui
ha delegat aquesta competència, per imports superiors a 200.000 € en la Junta de Govern
Local per Decrets de dates 23 i 29 de juny de 2015.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre,
s’informa que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’òrgan competent
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte executiu d’urbanització del Polígon 2 del “PMU UNIÓ
VIDRIERA” –Barri de Casagemes- de Badalona, redactat per Jaume Riera –Eulàlia Rovira –
arquitectes- i VIAQUA S.L. i promogut per ILUCRI S.L.
L’objecte d’aquest projecte executiu és la definició de les obres d’urbanització corresponents al
Polígon 2 del sector Unió Vidriera i inclou com a documents la Memòria, els Plecs de
Prescripcions tècniques generals i particulars, els plànols de conjunt i de detall necessaris per
definir l’obra, el pressupost amb estat d’amidaments, preus descomposts i resum, i l’Estudi de
seguretat i salut en la construcció prescrit en el RD1627/1997, de 24 d’octubre.
L’import total del pressupost del projecte és de 2.228.102,45 € (valor estimat d’import
1.841.406,98 € i l’IVA aplicable -21%- de 386.695,47 €).
SEGON.-Sotmetre el projecte aprovat informació pública pel termini d’UN MES a partir de la
seva publicació perquè puguin presentar-se reclamacions i/o al·legacions al respecte; en el ben
entès que, en cas de no haver-hi cap, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.
El projecte aprovat podrà ser examinat en la web municipal següent:
http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=contingut_estatic&dCol
lectionID=2254#wlp_contingut_estatic.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídic de la proposta de resolució
formulada, la Junta de Govern Local resol de conformitat.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 10

Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les tretze hores i vint-i-cinc minuts, de la qual com
secretari general, dono fe.

Vist i plau
L’alcaldessa

El secretari general

M. Dolors Sabater i Puig

Isidre Martí i Sardà
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