Secretaria General

NÚM.:
ÒRGAN:
SESSIÓ:
DATA:
HORA:
DOCUMENT:
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Junta de Govern Local
Ordinària
14 de novembre de 2016
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Acta

A la sala de la Junta de Govern Local (3a planta de l'edifici del Viver) en: 1ª convocatòria.
ASSISTENTS:
Alcaldessa
Regidors/es

Secretari general
Interventor
Tresorer acc.

M. Dolors Sabater i Puig
José Antonio Téllez Oliva
Eulàlia Sabater Díaz
Fàtima Taleb Moussaoui
Francesc Duran i Vilalta
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Agnès Rotger i Dunyó
Àlex Mañas Ballesté
Ma. Ángeles Gallardo Borrega
Isidre Martí i Sardà
Julián Álamo Guijarro
Jordi Crisol i González

ORDRE DEL DIA
Aprovar les actes número 25 i 26 corresponents a les sessions del dia 24 d’octubre
de 2016, la primera ordinària i la segona pública i extraordinària.
Àmbit de Badalona Democràtica
1 Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 17 d'octubre de 2016 referent a la
delegació de signatura del secretari general de les resolucions dictades per les tinences
d'Alcaldia.
2 Donar compte de l'informe jurídic emès per la Secretaria General en relació a la
designació de càrrecs directius dels ens del sector públic local de l'Ajuntament de
Badalona.
3 Aprovar el Pla de Formació Continuada del bienni 2016 i 2017 per als empleats de
l'Ajuntament de Badalona.
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
4 Aprovar la dissolució de la Junta de Compensació del Pla Especial Urbanístic per a la
implantació d'un equipament de tipus sanitari assistencial de titularitat privada situat a
l'avinguda Marqués de Montroig i carrer Ponent de Badalona.
5 Aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació de propietari únic del polígon
d'actuació urbanística (PAU-1) de la Modificació puntual del PGM per l'ajust del límit del
sistema portuari de Badalona.
Proposicions urgents
Precs i preguntes
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Aprovar les actes número 25 i 26 corresponents a les sessions del dia 24 d’octubre
de 2016, la primera ordinària i la segona pública i extraordinària.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de les Actes que van tenir lloc el dia 24
d’octubre de 2016, les quals van ser aprovades per unanimitat.
Àmbit de Badalona Democràtica
1. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 17 d'octubre de 2016 referent
a la delegació de signatura del secretari general de les resolucions dictades per les
tinences d'Alcaldia.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acord: Donar compte de la resolució de l’alcaldessa de data 17 d’octubre de 2016
referent a la delegació de signatura del secretari general de les resolucions dictades per les
tinences d’alcaldia, així com de les respectives notificacions i certificacions.
Òrgan al que s'adreça: Junta de Govern Local
Caràcter de l’acord: Exhaureix la via administrativa.
L'alcaldessa, en data 17 d’octubre de 2016, va dictar una resolució que transcrita
literalment diu el següent:
“Atesos els articles 1 a 3 del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, sobre règim
jurídic dels funcionaris amb habillitació de carácter nacional, reguladors de funció pública
necessària de la Secretaria en les Corporacions Locals, comprensiva de la fe pública i
l’assessorament legal preceptiu.
Atès que l’article 8.2 d’aquesta norma faculta de forma expressa que les funcions de fe
pública i assessorament legal preceptiu respecte dels òrgans dependents d’una
administració diferents de l’alcalde, el Ple o la Junta de Govern Local puguin ésser
encomanades per la corporació a funcionaris diferents que no ostentin habilitació estatal a
proposta del titular de la Secretaria General i actuant com a delegats d’aquests.
Vistes la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases del 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,
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre i d’altres
d’aplicació, proposo a l’Alcaldia l’aprovació dels següents acords:
PRIMER.- Delegar la signatura del secretari general de les resolucions dictades per les
Tinences d’Alcaldia en l’àmbit material de la seva competència, així com les corresponents
notificacions i certificacions, als següents lletrats, funcionaris de carrera, de la forma que tot
seguit s’indica:
- Les signades pel 1r tinent d’alcalde i regidor de Badalona Habitable, senyor Oriol Lladó i
Esteller, al lletrat, funcionari de carrera, senyor Josep Duran Vázquez.
- Les signades pel 2n tinent d’alcalde i regidor de Badalona Próspera i Sostenible, senyor
Àlex Mañas Ballestè, al lletrat, funcionari de carrera, senyor Fernando Camon Fernández
de Ávila.
- Les signades pel 3r tinent d’alcalde i regidor de Badalona Democràtica, senyor Jose
Antonio Téllez Oliva, a les lletrades, funcionàries de carrera, senyores Remedios Hijano
Cruzado, com a titular, i a la senyora Judith Barroso Guevara, com a suplent.
- Les signades per la 4a tinenta d’alcaldia i regidora de Badalona Educadora, senyora
Eulàlia Sabater Díaz , al lletrat, funcionari de carrera, senyor Miguel Amor Castillo.
- Les signades pel 5è tinent d’alcalde i regidor de Badalona Justa i Inclusiva, senyor
Francesc Ribot Cuenca, a la lletrada, funcionària de carrera, senyora Roser Leva Lara.
SEGON. La materialització d’aquesta delegació exigirà que prèviament a la signatura del
delegat es faci constar l’autorització del titular delegant, amb la següent indicació: “Per
Delegació de la Secretaria. Res. 17/10/ 2016”.
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TERCER.- Els delegats hauran de comunicar a la Secretaria General qualsevol incidència o
circumstància que impedeixi l’exercici de la delegació de signatura a la qual es refereix la
present resolució.
QUART.- Comunicar el present acord als interessats i publicar-lo al BOPB.”
En conseqüència, d'acord amb l'article 172 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
i amb allò anteriorment exposat, procedeix que alcaldessa, doni compte a la Junta de
Govern Local de la resolució de referència.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 10
2. Donar compte de l'informe jurídic emès per la Secretaria General en relació a la
designació de càrrecs directius dels ens del sector públic local de l'Ajuntament de
Badalona
Identificació de l'expedient
Tipus d’acord:Donar compte de l’informe jurídic emès en relació a la designació de càrrecs
directius dels ens del sector públic local de l’Ajuntament de Badalona.
Òrgan al que s'adreça: Junta de Govern Local
Caràcter de l’acord: Exhaureix la via administrativa.
Es dona compte de l’informe jurídic emès per part de la Secretaria General, de data 2
d’octubre de 2016, en relació a la designació de càrrecs directius dels ens del sector públic
local de l’Ajuntament de Badalona:
“Assumpte: Emissió d’informe jurídic en relació a la designació de càrrecs directius dels ens
del sector pública local de l’Ajuntament de Badalona.
Els que subscriuen emeten el present per petició de l’alcaldessa, de conformitat amb els
següents:
I. ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
1. Formen part del sector públic local de l’Ajuntament de Badalona els següents ens:
-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 (REBASA), Badalona Comunicació,
SA, Badalona Serveis Assistencials, SA (BSA), Ens de Gestió Urbanística, SA
(ENGESTUR), Badalona Cultura, SL,
-Societats mercantils interadministratives: Marina Badalona, SA
-Consorcis interadministratius: Consorci Badalona Sud
-Fundació del sector públic local: Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet
2. Els Estatuts dels ens sector públic local de l’Ajuntament de Badalona en matèria de
càrrecs directius estableixen:
-Els Estatuts dels quatre organismes autònoms de l’Ajuntament de Badalona regulen que
els gerents/directors d’aquests ens seran “nomenats per l’Alcalde i objecte de contracte
laboral d’alta direcció amb l’organisme autònom”.
-Els Estatus de les societats mercantil municipals regulen el nomenament de càrrecs
directius de la següent forma:
- REBASA (art. 26) i BSA (art. 24): “El gerent serà nomenat per l’alcalde i exercirà les
següents funcions (...)”
- ENGESTUR, SA (art. 21): “El Consell d’Administració ha de nomenar un gerent que
posseeixi les condicions legals. (...).”
- BADALONA CULTURA, SL (art. 19): “La Junta General designarà un gerent, càrrec
que haurà de recaure en persona suficientment capacitada (...).”
- BADALONA COMUNICACIÓ, SA (art. 25.1): “El/la Director/a General serà
nomenat/da amb el vot favorable de 2/3 parts del Ple de l’Ajuntament de Badalona,
prèvia emissió de l’informe preceptiu del Consell Consultiu i Assessor de la
societat, que avaluarà la capacitat, mèrit i idoneïtat del candidat/a proposat/da per
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consens de la Junta de Portaveus. Per l’esmentat nomenament serà d’aplicació
l’art. 85.bis 1.b) de la LRBRL i concordants del ROAS. El/la Director/a General
mantindrà una relació laboral d’alta direcció amb la societat.”
- Els Estatus de la societat municipal interadministrativa de “Marina Badalona, SA”
regulen el nomenament de càrrecs directius de la següent forma: “Sens perjudici
de les facultats que corresponen a la Junta General i al Consell d’Administració,
podrà existir un Gerent que serà nomenat, remogut o reelegit lliure ment pel
Consell d’Administració.” (art. 20.1).
-Els Estatuts del Consorci interadministratiu “Consorci Badalona Sud” regulen el
nomenament de càrrecs directius de la següent forma: La Comissió Executiva permanent
pot nomenar un gerent en funcions de suport a la presidència d’aquesta comissió i dura a
terme les funcions que li delegui la Comissió Executiva Permanent. El gerent assistirà a les
reunions del Plenari i de la Comissió executiva amb veu però sense vot.” (art. 15).
-Els Estatus de la Fundació del sector públic local “Fundació Badalona Capital Europea del
Bàsquet” regulen el nomenament de càrrecs directius de la següent forma: “El director o
directora general. El patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la
direcció executiva de la Fundació,. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en què la
relació laboral o professional s’ha d’articular mitjançant un contracte que determini
clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen,m les quals han de ser
diferents de les pròpies del càrrec de patró.” (art. 30).
3. Les designacions de càrrecs directius dels ens del sector pública de l’Ajuntament de
Badalona, actualment vigents són:
Organismes Autònoms
-Institut Municipal de Serveis Personals: resolució de l’alcaldia de data 23 de maig de 2012,
pel qual es resol el procés de provisió de lloc de treball de gerent de l’organisme autònim
IMSP designant a la senyora Anna Soler Morales per tal de proveir-lo pel procediment de
lliure concurrència, de conformitat amb l’informe d’idoneïtat emès per la Regidora de
Serveis Socials i Salut, amb efectes del dia 21 de maig de 2012, a l’empara d’allò que
preveuen les bases específiques de la convocatòria i l’article 13 de l’EBEP.
-Museu de Badalona: resolució de l’Alcaldia de data 21 de juliol de 2015 pel qual
s’encomana de manera provisional les funcions de Directora del Museu Municipal a la
senyora Margarida Abras i Pou, sens perjudici de la provisió definitiva del lloc segons
correspongui legalment.
-Patronat de la Música de Badalona: resolució de data 11 de juny de 2011 pel qual es
prorrogava fins el 30 de juny, el nomenament de gerent del Patronat, entre d’altres, al
senyor Jordi Llorens Sala.
-Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació: resolució de l’Alcaldia de data 18 de
setembre de 2015, per la qual es van assignar al senyor Faustino Marín Peña, gerent de
REBASA, les funcions pròpies del lloc de treball de gerent de l’IMPO, amb efectes 14 de
setembre de 2015, mentre aquest lloc romangui vacant, sense cap assignació de drets
econòmics.
Societats mercantils
-Badalona Serveis Assistencials, SA: resolució de l’Alcaldia de data 2 d’octubre de 2014 de
nomenament com a gerent de la societat municipal a la senyora Pilar Saura Agel.
-Reactivació Badalona, SA: en sessió del Consell d’administració, de 10 de setembre de
2015, l’alcaldessa, en exercici de les facultats que li atorga l’art. 26 dels estatus, designa
nou gerent al senyor Faustino Marin Peña. En la pròpia sessió el Consell d’Administració el
designa apoderat de REBASA..
-Badalona Comunicació, SA: acord del Consell d’administració de data 30 de juliol de 2015,
pel qual s’acorda nomenar Conseller Delegat al senyor Josep Vinyeta Balsells i s’aprova la
subscripció d’un contracte d’alta direcció entre Badalona Comunicació SA i el senyor
Vinyeta.
-Ens de Gestió Urbanística, SA: acord del Consell d’administració de 22 de setembre de
2015 pel qual es nomena gerent de l’Ens de Gestió Urbanística, SA al senyor Christian
Carneado Hernández.
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-Badalona Cultura, SL: no hi ha nomenament de càrrec directiu.
-Marina Badalona, SA: acord del Consell d’administració de 16 de gener de 2013 pel qual
es nomena gerent de Marina Badalona, SA al senyor Imanol Sanz Martínez.
-Consorci Badalona Sud: resolució de l’alcaldessa-presidenta de la Comissió executiva
permanent de data 21 de setembre de 2016, per la qual es nomena de forma provisional a
la senyora M. Pilar Vallés i Casanova com a gerent del Consorci Badalona Sud.
-Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet: no hi ha nomenant de càrrec directiu
II. FONAMENTS DE DRET
Primer. NORMATIVA D’APLICACIÓ
1. Respecte del personal directiu professional
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic ( LRJSP)
Article 13 de Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)
Articles 85 bis 1.b) i 85 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local (Vigente hasta el 02 de Octubre de 2016).
Article 12 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal
al servei de les entitats locals (RPSEL).
2. Respecte a la potestat d’autoorganització dels municipis:
Articles 4, 19 i 20 de la LRBRL
Article 8 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC).
Article 6 de la Carta Europea d’Autonomia Local de 15 d’octubre de 1985, ratificada per
l’Estat Espanyol per Instrument de 20 de gener de 1988.
Avantprojecte de llei d’ordenació del Sistema de Direcció Pública Professional de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Aprovat per Acord del
Govern en 21/07/2015 i finalment decaigut per no haver estat aprovat pel Parlament de
Catalunya durant la passada legislatura.
3. Respecte al contracte laboral d’alta direcció en el sector públic:
Reial decret estatal 1382/1985, d’1 d’agost, pel que es regula la relació laboral de caràcter
especial del personal d’alta direcció.
Decret català 243/2004, de 30 de març, sobre determinats aspectes de la contractació
laboral a la Generalitat de Catalunya.
Disposició addicional 8ª de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la
reforma del mercat laboral, que estableix nous criteris en matèria de retribucions i
extincions dels contractes mercantils o d’alta direcció en el sector púbic estatal. A més
l’apartat 5, paràgraf primer de la Disposició addicional esmentada, va imposar l’obligació
d’adaptar en el termini de dos mesos els contractes celebrats amb anterioritat al 12/02/12.
Per la seva part, la Disposició addicional segona (paràgraf segon) desenvolupada pel Reial
decret 451/2012, de 5 de març, pel qual es regula el règim retributiu dels màxims
responsables i directius en el sector públic empresarial i altres entitats, va afegir que
l’adaptació dels contractes no podria produir cap increment retributiu pels màxims
responsables o directius en relació amb la seva situació anterior. Per últim la Instrucció
1/2012, de 28 de març, de la Direcció del Servei jurídic de l’Estat, conté criteris adreçats als
Advocats de l’Estat que intervinguin en matèria de contractes mercantils i d’alta direcció del
sector públic estatal.
Llei catalana 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al
servei de la Generalitat.
Llei catalana 19/2004, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació públic i
bon govern.
Segon. REGIM JURÍDIC DEL PERSONAL DIRECTIU DELS ENS DELS SECTOR PÚBLIC
LOCAL.
Organismes autònoms
De conformitat amb l'art. 85 bis. 1. b) i e) de la LRBRL, el titular del màxim òrgan de direcció
dels esmentats organismes ha de ser funcionari de carrera o laboral de les Administracions
públiques o un professional del sector privat, titulats superiors en ambdós casos, i amb més
de cinc anys d’exercici professional en el segon. En els municipis assenyalats en el títol X,

Junta de Govern Local. Acta sessió núm. 27 / 14-11-2016

5

Secretaria General

tindrà la consideració d’òrgan directiu. La determinació i modificació de les condicions
retributives, tant del personal directiu com de la resta del personal, s’hauran d’ajustar en tot
cas a les normes que al respecte aprovi el Ple o la Junta de Govern, segons correspongui.
L’apartat 2 a) de l'esmentat precepte afegeix que els estatuts dels organismes autònoms
locals regularan, d'entre d’altres, la determinació dels màxims òrgans de direcció de
l’organisme, ja siguin unipersonals o col·legiats, així com la seva forma de designació, amb
respecte en tot cas al que disposa l’apartat 1.
No obstant que l'art. 100. 1 i 2 de la LRJSP no té caràcter bàsic cal significar-ho en tractarse de normativa de referència, establint que el personal dels organismes autònoms estatals
en matèria de personal estan sotmesos al règim previst per l'EBEP i a la resta de normativa
reguladora dels funcionaris públics i per la normativa laboral.
Societats mercantils locals
De conformitat l’art. 85 ter .3 de la LRBRL, els seus estatuts de les esmentades societats
determinaran la forma de designació i el funcionament de la Junta General y del Consell
d’Administració, així com els màxims òrgans de direcció de les mateixes
Convé fer menció a l'art. 117.4 de la LRJSP malgrat que aquest precepte tampoc té
caràcter bàsic: les societats mercantils locals en matèria de personal, inclosos a els
directius, és regeixen pel Dret laboral i per les normes que resultin d’aplicació en funció de
la seva adscripció al sector públic estatal incloent-hi sempre entre les mateixes la normativa
pressupostària, especialment el que s’estableixi en les Lleis de Pressupostos Generals de
l'Estat .
Altrament, de conformitat amb l’art. 2 en relació amb DA 1ª EBEP, les societats mercantils
no estan compreses dins de l’àmbit d’aplicació subjectiu de la referida norma s però, si
resten sotmeses al compliment dels principis que informen els procediments de selecció de
personal establerts a la pròpia Llei per a la selecció de personal funcionari i laboral: a)
Publicitat de les convocatòries i de les seves bases. b) Transparència. c) Imparcialitat i
professionalitat dels membres dels òrgans de selecció. d) Independència i discrecionalitat
tècnica en l’actuació dels òrgans de selecció. e) Adequació entre el contingut dels
processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar. f) Agilitat, sense perjudici de
l’objectivitat, en els processos de selecció.
Consorcis
De conformitat amb l’art. 121 de la LRJSP –de caràcter bàsic-, el personal dels consorcis
pot ser funcionari o laboral i ha de procedir exclusivament de les Administracions
participants. El seu règim jurídic serà el de l’Administració Pública d’adscripció i les seves
retribucions en cap cas podran superar les establertes per a lloc de treball equivalents en
aqueixa.
Excepcionalment, quan no resulti possible comptar amb personal procedent de les
Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a
desenvolupar l’òrgan competent de l’Administració a la que se estigui adscrit, podrà
autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de les
esmentades funcions.
Fundacions
De conformitat amb l’art. 129 de la LRJSP - de caràcter bàsic- regulador de l’adscripció de
les fundacions, els estatuts de cada fundació determinarà l’ Administració Pública a la que
estarà adscrita de conformitat amb el previst al propi article.
Considerem que aquesta adscripció determina que les esmentades fundacions, en matèria
de personal, inclosos els directius, es regeixen pel Dret laboral i per les normes que resultin
d’aplicació en funció de la seva adscripció al sector públic local. En aquest sentit l’art. 132.3
de la LRBRL que no té caràcter bàsic.
Tanmateix, amb la mateixa fonamentació jurídica feta en relació a les societats mercantils ,
les fundacions del sector públic també estan excloses de l’àmbit d’aplicació subjectiu de
l’EBEP però, estan sotmeses al compliment dels principis que informen els procediments de
selecció de personal establerts a la pròpia Llei per a la selecció de personal funcionari i
laboral.
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Tercer. SISTEMA DE DESIGNACIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU DELS ENS DELS
SECTOR PÚBLIC LOCAL.
Els municipis de règim comú no disposen del règim d’òrgans directius del municipis de
grans poblacions regulats al Títol X de la LRBRL i, si bé l’art. 13 de l’EBEP, contempla
específicament el personal directiu professional i perfila un sistema de designació del
personal directius -el qual haurà d’ajustar als principis de mèrit i capacitat i a criteris
d’idoneïtat, i es portarà a terme mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i la
concurrència- l’aplicació de l’esmentat precepte restaria subordinada a la regulació de
desplegament que “podran” realitzar l’Estat espanyol i les comunitats autònomes.
En paraules del professor Mauri, no s’han de confondre els procediments de designació del
personal directiu amb els procediments d’accés a l’ocupació pública o amb els
procediments de provisió de llocs de treball amb el sistema de designació de personal
directiu professional de l’art. 13 de l’EBEP. Efectivament aquest precepte assenyala que la
determinació de les funcions directives es definirà a través de les normes específiques de
cadascuna d’elles i la seva designació atendrà a principis de mèrit i capacitat i a criteris
d’idoneïtat i, es portarà a terme mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i la
concurrència.
L’aplicació de l’esmentat precepte a les societats mercantils i a les fundacions es
fonamenta en el caràcter bàsic i, per tant, de referència de la referida norma.
Davant la manca de regulació estatal i autonòmica en matèria de règim jurídic dels personal
directiu professional es pot defensar la possibilitat de que les corporacions locals, en
exercici de la potestat reglamentaria i d’autoorganització reconeguda a l’article 4.1.a) de la
LRBRL i a l’article 8.1.a) del TRLMRLC, configurin de manera transitòria el règim jurídic del
personal directiu de l’Ajuntament de Badalona inclòs el personal directiu dels ens del seu
sector públic local, mitjançant els corresponents Reglaments Orgànics Municipals, fins el
desplegament de la norma per l’Estat o per la Generalitat. Es tractaria d’una regulació en
base a la regulació jurídica de mínims de l’EBEP i a altres instruments derivats de la
legislació de règim local i de la legislació de la funció pública general, règim que no pot
contradir els preceptes legals vigents o introduir-ne en l’àmbit reservat a la llei.
En base a tot l’exposat, i, de conformitat amb exposat al dictamen emès per la Secretaria
General en relació als acords d’implantació i provisió de personal directiu, de data 14 de
setembre de 2016, es conclou que:
Primer. Tant els organismes autònoms com els consorcis estan subjectes a l’EBEP i les
societats mercantils i, les fundacions estan sotmeses al compliment dels principis que
informen els procediments de selecció de personal establerts a la pròpia Llei per a la
selecció de personal funcionari i laboral.
Segon. Per a la designació de personal directiu dels ens que conformen el sector públic
local de l’Ajuntament de Badalona s’hauria de tenir en compte els requisits exigits a l’article
85 bis 1. b) de la LRBRL. per als càrrecs directius dels organismes autònoms. En aquest
sentit, cal significar que els Estatuts de la Societat Badalona Comunicació recullen els
requisits que l’art. 85 bis 1 b) estableix per a càrrecs directius dels organismes autònoms
malgrat que no es tracta d’un organisme autònom.
Tercer. El sistema de designació dels meritats càrrecs directius hauria atendre
necessàriament a principis de mèrit i capacitat i a criteris d’idoneïtat i, es portarà a terme
mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i la concurrència, atenent en cada cas
al grau de subjecció a l’EBEP i d’altres normatives sectorials que resultin d’aplicació, com
és el cas del servei públic de comunicació audiovisual local.
A més, caldrà estar a la previsió de l’article 57.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, que introdueix els requisits de
competència professional, qualificació i experiència pel nomenament dels titulars dels
òrgans de direcció dels organismes públics.
Quart. De conformitat DA12a de la LRBRL cal procedir, mitjançant a cord de Ple de
l’Ajuntament, a classificar les entitats vinculades o dependents de l’Ajuntament a efectes de
determinar el nombre de components dels seus òrgans superiors de govern com del
nombre mínim i màxim dels seus directius i les seves retribucions total. En conseqüència,
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fora convenient que, l’esmentada reestructuració organitzativa, mitjançant la modificació
dels corresponents estatuts, es dugui a terme en el marc de la modificació del Reglament
Orgànic Municipal, per a regulació del règim jurídic en matèria de personal directiu
professional no reservades a llei.”
En conseqüència, d'acord amb l'article 172 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
i amb allò anteriorment exposat, procedeix donar compte a la Junta de Govern Local de
l’informe esmentat i notificar-lo al Servei de Recursos Humans i als ens públics municipals.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 10
3. Aprovar el Pla de Formació Continuada del bienni 2016 i 2017 per als empleats de
l'Ajuntament de Badalona.
PROPOSTA D’ACORD
Identificació:
Tipus d’acord: Aprovació del Pla de Formació Continuada biennal 2016 i 2017 per als
empleats de l’Ajuntament de Badalona.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa.
Interessat: Personal al servei de l’Ajuntament de Badalona .
Núm. d’expedient: 519/PF-1/16
Antecedents:
1.El Pla de Formació Continuada del bienni 2016 i 2017 per als empleats de l’Ajuntament
de Badalona té el seu origen en el procés de Detecció de necessitats formatives que es va
dur a terme entre el 23 de desembre de 2016 i el mes de juny de 2016 on s’ha promogut la
participació dels empleats/des, els comandaments, els assessors i la línia directiva
d’aquest Ajuntament, així moltes persones de la nostra organització han proporcionat
informació i han compartit reflexions relatives a les necessitats de formació i de
desenvolupament dels empleats/des de la nostre Ajuntament. L’estudi i anàlisi d’aquesta
informació ha comportat la redacció d’aquest pla.
El Pla de formació de l’Ajuntament de Badalona és un document que recull totes les
accions formatives concretes i específiques que aquesta organització necessita per assolir
els seus objectius estratègics a mig i llarg termini desenvolupant les competències
professionals dels empleats/des municipals.
Aquest Pla de formació té un caràcter biennal corresponent als anys 2016 i 2017 i és una
eina al servei de nostre organització i de totes les persones que treballen al nostre
Ajuntament.
2.Els eixos d’aquest Pla de Formació són:
- Donar a suport a les línies estratègiques de l’Ajuntament de Badalona amb activitats
formatives que contribueixin a assolir els resultats previstos d’aquesta administració.
- Millorar les competències professionals de totes les persones que integren aquesta
organització.
- Respondre a les necessitats d’actualització professional dels empleats/des d’aquest
Ajuntament a fi d’estar al dia dels canvis dels marcs normatius i procedimentals.
- Incrementar la qualitat i l’eficiència dels serveis públics en la prestació de serveis a la
ciutadania.
1.Les principals novetats d’aquest Pla de Formació són:
- Inclusió d’accions formatives provinent del desplegament de les línies estratègiques, en
l’àmbit de igualtat, en la introducció de la perspectiva juvenil a les actuacions i programes
municipals.
- Donar sortida a totes les necessitats en formació especialitzada que requereixin els
diferents àmbits, àrees, serveis o departaments per al desenvolupament de les seves
funcions, amb especial atenció a les necessitats derivades dels canvis organitzatius.
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- Formar de tots aquells canvis normatius que els afectin directament, amb especial atenció
a la llei de la transparència i a de les noves lleis de procediment administratiu i de règim
jurídic del sector públic i d’altres novetats legislatives que siguin d’especial transcendència
per a la nostra administració.
- Aprofundir en el coneixement de les eines 2.0, xarxes socials, noves tendències a internet
per incrementar les competències digitals.
- Aprofundir en el coneixement i l’aplicació de l’administració electrònica.
- Incrementar el nombre d’activitats formatives dissenyades a mida, d’acord amb les
demandes formatives formulades.
1.El nou Pla de Formació s’estructura en 12 funcions de formació i conté 85 accions
formatives, de les quals 55% són de nou disseny respecte altres plans anteriors. Aquestes
activitats formatives s’organitzaran repartides entre els anys 2016 i 2017.
2.Acord de la Comissió de Formació de data 23 de setembre de 2016 donant el vistiplau al
Pla de Formació Continuada del bienni 2016 i 2017, a excepció de la representació sindical
de la UGT.
3.En data 30 de setembre de 2016 la cap del Servei d’Organització i Recursos Humans, per
delegació del tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit de Badalona Democràtica (Resolució de
data 18/01/2016), ha dictat una instrucció mitjançant la qual ordena que des del Servei
d’Organització i Recursos Humans es tramiti l’expedient que correspongui per a l’aprovació
del Pla de Formació Continuada del bienni 2016 i 2017 per als empleats de l’Ajuntament de
Badalona.
Fonaments jurídics:
4.Capítol I de l’annex V del Reglament de condicions socials del conveni col·lectiu i pacte
de condicions aplicable al personal en actiu de l’Ajuntament de Badalona.
5.Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
6.Normativa reguladora de la formació aprovada per l’Ajuntament Ple el 30 de maig de
2006 per la qual i d’acord amb el paràgraf segon del punt tercer, l’aprovació dels plans de
formació continuada correspondrà a la Junta de Govern Local.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo
al regidor de l’Àmbit de Badalona Democràtica que validi i ordeni la tramitació a la Junta de
Govern Local de la següent proposta:
PRIMER.- Aprovar el Pla de Formació Continuada del bienni 2016 i 2017 per als empleats
de l’Ajuntament de Badalona que s’adjunta en el document annex 1 que integra aquesta
proposta d’acord.
SEGON.- Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre al
bon fi i execució dels precedents acords.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 10

Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
4. Aprovar la dissolució de la Junta de Compensació del Pla Especial Urbanístic per a
la implantació d'un equipament de tipus sanitari assistencial de titularitat privada
situat a l'avinguda Marqués de Montroig i carrer Ponent de Badalona.
Antecedents
1. Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 21 de setembre de
2010 es va aprovar la constitució de la Junta de Compensació del Pla Especial Urbanístic
per a la implantació d’un equipament de tipus sanitari assistencial de titularitat privada situat
a l’avinguda Marquès de Montroig i carrer Ponent de Badalona, formalitzada en escriptura
pública atorgada davant el Notari de Barcelona Sr. Miquel Tarragona Coromina en data 23
de juny de 2010 (núm. de protocol 2.141).
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2. L’esmentada Junta de Compensació va ser inscrita al Registre d’Entitats Urbanístiques
Col·laboradores en data 30 de novembre de 2010, practicant-se l’assentament 3.343 del
tom 26, del llibre bàsic del Registre d’entitats urbanístiques col·laboradores.
3. En la sessió de l’Assemblea General de la Junta de Compensació del PEU per a la
implantació d’un equipament de tipus sanitari-assistencial de titularitat privada situat a
l’avinguda Marquès de Montroig i carrer Ponent de data 5 d’abril de 2016 es va adoptar per
unanimitat dels assistents l’acord de dissoldre voluntàriament i liquidar la Junta de
Compensació esmentada, en virtut de l’establert a l’article 34.2 dels Estatuts de la Junta i
l’article 195 del Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme,
subrogant-se l’adjudicatària de l’única finca resultant del Projecte de Reparcel·lació de
l’àmbit, aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de juliol de
2013, la mercantil “INMOBILIARIA MAR, SLU”, en les obligacions concretes per la Junta
de Compensació amb l’Ajuntament de Badalona, consistents en l’execució de les obres de
millora de la urbanització dels espais externs a l’àmbit, en concret, l’enjardinament i la
vorera del carrer Marqués de Montroig, quedant dita finca resultant gravada registralment
amb dita obligació.
4. En data 31 de maig de 2016 mitjançant escrit presentat en el Registre General, el Sr.
LMG, actuant en condició de President de la Junta de Compensació esmentada, ha
sol·licitat la dissolució de l’esmentada Junta per haver complert amb totes i cadascuna de
les finalitats per la qual va ésser constituïda, i en ser un únic titular, l’adjudicatari de l’única
finca resultant derivada del Projecte de Reparcel·lació corresponent a aquest àmbit, tal i
com s’acredita en l’esmentat Certificat aportat i en la Nota registral que s’adjunta, donant
trasllat a l’Ajuntament del certificat emès pel Secretari de la Junta de l’acord de dissolució
de la mateixa adoptat en sessió de 5 d’abril de 2016.
5. La petició de dissolució es va sotmetre a informació publica i es va publicar al BOP de
data 22 de juny de 2016, i al taulell d’anuncis de l’oficina d’informació municipal per termini
d’un mes, sense que durant l’expressat termini s’hagués presentat cap al·legació per part
de possibles particulars afectats.
Fonaments de dret
1) D’acord amb l’article 131.3 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme, la dissolució d’una junta de compensació, en la modalitat
de compensació bàsica, es pot acordar si ha acomplert les seves obligacions i ha lliurat les
obres d’urbanització, de conformitat amb el projecte aprovat, si l’administració competent ha
rebut els terrenys de cessió obligatòria i gratuïta i si s’ha pagat el preu just, un cop sigui
ferm a tots els efectes, si la junta és la beneficiària de l’expropiació.
2) L’article 195.1 del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’Urbanisme estableix que la dissolució de les entitats urbanístiques col·laboradores es
produeix pel compliment de les finalitats per les qual van ser creades i requereix, en tot cas,
acord de l’Ajuntament o de l’altra administració urbanística actuant competent.
3) D’acord amb l’apartat 2 de l’esmentat article 195 del Reglament, no procedeix l’aprovació
de la dissolució de l’entitat mentre no consti el compliment de les obligacions que estiguin
pendents.
De conformitat amb l’article 195 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, al no constar cap
obligació pendent de compliment per part de la Junta procedeix a criteri de la sotasignat
aprovar la dissolució de la Junta de Compensació del Pla Especial Urbanístic per a la
implantació d’un equipament de tipus sanitari assistencial de titularitat privada situat a
l’avinguda Marquès de Montroig i carrer Ponent de Badalona.
D’acord amb el Text Refós del Pla especial urbanístic per a la implantació d’un equipament
de tipus sanitari assistencial a Badalona, no hi ha cap cessió a realitzar, ni obres
d’urbanització dins de l’àmbit i s’han liquidat les indemnitzacions determinades en el
Projecte de Reparcel·lació.
Els propietaris de l’àmbit hauran d’executar les obres de millora de la urbanització dels
espais exteriors i públics corresponents a l’actual zona verda que fa front a l’avinguda
2
2
Marquès de Montroig, de 2.189,85 m i 426,48 m de vorera en el moment en que es
sol·liciti la llicència d’obres de l’edificació que es vulgui construir en el solar resultant de la
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reparcel·lació. Al tractar-se de terrenys externs al polígon d’actuació, no procedeix la
redacció d’un projecte d’urbanització vinculat al projecte de reparcel·lació.
Respecte al compte de liquidació provisional del projecte de reparcel·lació, al tractar-se
finalment d’un projecte de propietari únic a l’haver indemnitzat al propietari minoritari, i
atenent que les obres d’urbanització dels terrenys externs al polígon aniran condicionades a
l’obtenció de la llicència, no es requereix la liquidació definitiva.
4) L’article 130.2) del DL 1/2010 abans esmentat, estableix en el seu apartat 2.a.) que:
“2. La constitució de la junta de compensació a què es refereix l'apartat 1 no és obligada en
els supòsits següents:
a) Si hi ha una única persona propietària o bé una única comunitat en proindivís, sempre
que aquesta situació es mantingui mentre s'executin les obres d'urbanització.”
En aquest cas, un cop aprovat definitivament el Projecte de Reparcel·lació i inscrit aquest
en el Registre de la Propietat, en resulta una parcel·la única edificable i indivisible, inscrita a
nom d’un únic titular, el que fa innecessari el manteniment de la Junta de CompensacióL’article 34.1.3) dels Estatuts de la Junta de Compensació aprovats definitivament i
actualment vigents determina que es causa de dissolució de la Junta:
“3. De forma voluntària, per acord de l’Assemblea General adoptat amb el quòrum del 80%
de les quotes, sens perjudici del compliment per subrogació de les obligacions contretes i
de les responsabilitats subsidiàries que es poguessin donar. La dissolució voluntària donarà
lloc a l’extinció de la personalitat jurídica i, si convé, a la transformació de la Junta en
societat civil o mercantil.”
I l’article 34.2.) dels mateixos Estatuts estableix que:
“34.2. En els supòsits previstos en els punts 2, 3 i 4 de l’apartat anterior, la dissolució haurà
d’ésser aprovada per l’Ajuntament i comunicada al Registre d’Entitats Urbanístiques
Col·laboradores.”
Que tal i com consta en el certificat de la Secretària de la Junta de Compensació aportat pel
President de dita Junta, l’Assemblea General Ordinària de la Junta de Compensació de 5
d’abril de 2016, va aprovar per unanimitat dels assistents, i de forma voluntària, la
dissolució de la Junta de Compensació, d’acord amb el previst en els articles 34.1.3 i 34.2
dels Estatuts de la Junta de Compensació, subrogant-se INMOBILIARIA MAR SLU,
adjudicatària de la única finca resultant del Projecte de Reparcel·lació, en les obligacions
contretes per la Junta de Compensació amb l'Ajuntament de Badalona, consistents en
l'execució de les obres de millora de la urbanització dels espais externs a l'àmbit, en
concret, l'enjardinament i la vorera del carrer Marqués de Montroig, quedant dita finca
resultant gravada registralment amb dita obligació.
5)Vist que consta inscrit en el Registre de la Propietat, l’afecció urbanística corresponent a
l’execució de les obres externes a l’àmbit d’actuació conforme al que preveu el Pla Especial
abans esmentat.
6) Vist l’article 205.1 d) del Reglament de la LUC, en el Registre d’Entitats Urbanístiques
Col·laboradores s’inscriuen els acords de l’administració urbanística actuant pels quals
s’aprova la dissolució de les entitats urbanístiques col·laboradores.
En aquest sentit, procedeix notificar el present acord al Registre d’Entitats Urbanístiques
Col·laboradores per tal que sigui inscrit al mateix la dissolució de la Junta de Compensació
del Pla Especial Urbanístic per a la implantació d’un equipament de tipus sanitari
assistencial de titularitat privada situat a l’avinguda Marquès de Montroig i carrer Ponent de
Badalona.
7) La competència per aprovar el present dictamen la té la Junta de Govern Local, en virtut
de la delegació efectuada per l’Alcaldia mitjançant resolució de 23 de juny de 2015.
Per tot això, no hi ha obstacle ni legal ni reglamentari per tal que el Regidor de Badalona
Habitable, en exercici de les competències que li han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia de l’Ajuntament mitjançant resolució de 23 de juny de
2015, proposi a la Junta de Govern Local, seguint l’informe tècnic de la Tècnica Superior en
Dret del Departament de Gestió Urbanística i Habitatge, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar la dissolució de la Junta de Compensació del Pla Especial Urbanístic
per a la implantació d’un equipament de tipus sanitari assistencial de titularitat privada situat
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a l’avinguda Marquès de Montroig i carrer Ponent de Badalona, inscrita al Registre
d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores en data 30 de novembre de 2010, practicant-se
l’assentament 3.343 del tom 26, del llibre bàsic del Registre d’entitats urbanístiques
col·laboradores.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats, així com al Registre d’Entitats
Urbanístiques Col·laboradores i al Registre de la Propietat de Badalona.
TERCER.- Aquest acord posa fi a la via administrativa d’acord amb el que estableix l’article
2.2 b del Reglament 1093/1997 sobre Inscripció d’Actes de Naturalesa Administrativa.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 10
5. Aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació de propietari únic del polígon
d'actuació urbanística (PAU-1) de la Modificació puntual del PGM per l'ajust del límit
del sistema portuari de Badalona.
Antecedents
1. Per acord del Conseller de Territori i Sostenibilitat de data 10 de juny de 2015 es va
aprovar definitivament la Modificació puntual del PGM per l’ajust del límit del sistema
portuari de Badalona, acord publicat al DOGC de data 5 d’agost de 2015. L’esmentada
Modificació delimita un polígon d’actuació urbanística (PAU 1) que inclou part del sòl inclòs
dins la zona de servei portuari que configura l’actual port de Badalona, fixant com a sistema
d’execució el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.
2. Per acta notarial de data 10 de maig de 2016, atorgada pel Notari de Badalona Sr. Carlos
Vázquez Atkinson, es va formalitzar el projecte de reparcel·lació voluntària de les finques
incloses dins l’àmbit del PAU 1 de la Modificació puntual del PGM per l’ajust del límit del
sistema portuari de Badalona, projecte efectuat per l’únic propietari de l’esmentat àmbit.
3. En data 23 de maig de 2016, el Sr. Imanol Sanz Martínez actuant en la seva condició de
Gerent de “Marina Badalona, SA”, va aportar a aquest Ajuntament l’esmentada escriptura
de proposta de reparcel·lació voluntària de les finques incloses dins el PAU 1 de la
Modificació puntual del PGM per l’ajust del límit del sistema portuari de Badalona.
La mercantil “Marina Badalona, SA” ha acreditat ser titular de la totalitat dels terrenys
inclosos dins l’esmentat àmbit.
4. La proposta va ser sotmesa a informació pública pel termini d’un mes, es va publicar al
BOP de data 25 de juliol de 2016.
5. Durant el període d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació al respecte.
6. En data 18 de juliol de 2016, la Junta de Govern Local en sessió extraordinària i urgent
va aprovar inicialment el Projecte d’Urbanització del PAU-1 de la Modificació puntual del
PGM per l’ajust del límit del sistema portuari de Badalona. L’esmentat acord va ser publicat
al BOP de data 5 d’agost de 2016. Vist que durant el període d’informació pública que ja ha
finalitzat no s’han presentat al·legacions contra el mateix, aquest es considera aprovat
definitivament.
7. El Projecte ha estat informat favorablement per l’arquitecta del departament de Gestió
Urbanística i Habitatge en data 2 de novembre de 2016.
Fonaments de dret
1) L’article 164.1 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme
de Catalunya, estableix que “totes les persones propietàries de finques incloses en un
polígon d’actuació urbanística subjecte al sistema de reparcel·lació poden formular, de
comú acord i mitjançant l’atorgament d’escriptura pública, una proposta de reparcel·lació
voluntària”.
2) Vist l’article 164 de l’esmentat text legal, totes les persones propietàries de finques
incloses en un polígon d’actuació urbanística subjecte al sistema de reparcel·lació poden
formular, de comú acord i mitjançant l’atorgament d’escriptura pública, una proposta de
reparcel·lació voluntària.
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3) L’article 43.c) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, estableix que, en el
cas que per mitjà d’una modificació del planejament urbanístic general s’incrementi el
sostre edificable d’un sector o d’un polígon d’actuació urbanística, els propietaris han de
cedir el sòl corresponent al 15% de l’increment d’aprofitament urbanístic. D’acord amb
l’apartat 3 de l’esmentat article, la cessió de sòl amb aprofitament a l’administració pot ser
substituïda per l’equivalent del seu valor econòmic en els supòsits en què l’ordenació
urbanística dóni lloc a una parcel·la única i indivisible o si resulta materialment impossible
individualitzar en una parcel·la urbanística l’aprofitament que s’ha de cedir.
Per acord de l’Ajuntament Ple en sessió de 4 de desembre de 2015 es va acordar nomenar
a “Marina Badalona, SA” com a administració actuant en la gestió del PAU 1 de la
Modificació puntual del PGM per l’ajust del límit del sistema portuari de Badalona, la qual,
en la seva condició d’administració actuant, serà receptora de la cessió d’aprofitament
prevista pel planejament.
Vist el Projecte de Reparcel·lació presentat a tràmit, la cessió del 15% de l’increment
d’aprofitament se substitueix pel seu equivalent en metàl·lic, i aquest import serà destinat,
d’acord amb les prescripcions de l’article 224.2 d) del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, a la construcció del viaducte ferroviari
que permetrà connectar físicament, salvant la línia ferroviària, la façana marítima del barri
del Gorg amb el Port de Badalona. D’acord amb el Projecte de Reparcel·lació que s’aprova,
la cessió de l’increment de l’aprofitament es valora en 1.391.808’179€.
Vist l’article 46 del TRLUC, l’administració actuant no participa de les càrregues
d’urbanització dels terrenys amb aprofitament urbanístic que rep en compliment del deure
de cessió de sòl amb aprofitament que preveu l’article 43, els quals s’han de cedir
urbanitzats.
4) Pel què fa a la tramitació de l’expedient, l’article 164.2 de l’esmentat text legal estableix
que “sense necessitat d’aprovació inicial, l’administració actuant ha de sotmetre la proposta
a informació pública per un termini d’un mes i simultàniament ha de donar audiència a la
resta de persones interessades amb citació personal. L’aprovació definitiva del projecte
s’ha d’ajustar al que estableix l’article 119.2.d) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme”.
5) L’article 125.5 del Reglament de la Llei d’Urbanisme estableix que l’aprovació definitiva
del projecte d’urbanització ha de ser prèvia o simultània a la del projecte de reparcel·lació.
Vist l’exposat, a criteri de la sotasignat procedeix aprovar definitivament el Projecte de
Reparcel·lació voluntària de les finques incloses dins el PAU 1 de la Modificació puntual del
PGM per l’ajust del límit del sistema portuari de Badalona.
6) La competència per aprovar el present acord correspon a la Junta de Govern Local en
virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia mitjançant resolució de 23 de juny de 2015.
Per tot això, no hi ha obstacle ni legal ni reglamentari per tal que el Regidor de Badalona
Habitable, en exercici de les competències que li han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia de l’Ajuntament mitjançant resolució de 23 de juny de
2015, proposi a la Junta de Govern Local, seguint l’informe de la Tècnica Superior en Dret
del Departament de Gestió Urbanística i Habitatge, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació voluntària de les finques
incloses dins l’àmbit del PAU 1 de la de la Modificació puntual del PGM per l’ajust del límit
del sistema portuari de Badalona, formulat pel propietari de la totalitat de les finques
incloses dins l’esmentat àmbit.
SEGON.- Notificar el present acord a tots els interessats i procedir a la seva publicació en
la forma prevista a l’art. 111 en la seva remissió al 108 del Reglament de Gestió
Urbanística, que haurà d’ésser al BOP, al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i en un diari de
difusió corrent a Badalona.
TERCER.- El present acord posa fi a la via administrativa d’acord amb el que estableix
l’article 2.2.b) del Reglament 1093/1997 sobre Inscripció al Registre de la Propietat d’Actes
de Naturalesa Urbanística.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 10
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Proposicions urgents
No se’n va presentar cap.
Precs i preguntes
No se’n va produir cap.

Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les nou hores i vint-i-cinc minuts, de la qual
com a secretària accidental, dono fe.

Vist i plau
L’alcaldessa

El secretari general

M. Dolors Sabater i Puig

Isidre Martí i Sardà
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