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

14
Junta de Govern Local
Ordinària
6 de juny de 2016
09:15
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 accidental
Interventor
Tresorera

M. Dolors Sabater i Puig
José Antonio Téllez Oliva
Eulàlia Sabater Díaz
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Agnès Rotger i Dunyó
Àlex Mañas Ballesté
Albert Müller i Valentí
Julián Álamo Guijarro
Lluïsa Osa Farré

ABSENTS
Regidora
Regidora

Fàtima Taleb Moussaoui
Ma. Ángeles Gallardo Borrega

ORDRE DEL DIA
Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior del 23 de
maig de 2016.
Àmbit de Badalona Democràtica
1. Donar compte de la Resolució de l' alcaldessa de data 23/05/2016 relativa a l' aprovació
de la modificació del contracte subscrit el 12/02/2016 entre aquest Ajuntament i Pro-Activa
Serveis Aquàtics SL per la prestació dels serveis esportius (monitors).
2. CG-2016/5262 Aprovar la pròrroga del contracte de gestió del servei municipal d' escoles
bressol per al curs escolar 2016-2017.
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
3. Atorgar llicència municipal a la Generalitat de Catalunya-Departament d'Ensenyamet-per
a l'arranjament de cobertes i d'altres patologies a l'Institut Júlia Minguell, a la finca situada al
carrer Niça, 4.
4. Atorgar llicència al Dep.d'Ensenyament per reparar la impermeabilització d'un suport
d'escultura en coberta, d'un fragment de frontal de façana i la col·locació una escala de
servei per accés a coberta a la finca c/ Molí de la Torre, 8.
5. Donar compte de la resolució de l'Alcaldessa de data 17-03-2016 per a l'execució de les
obres de millores urbanes a diversos carrers i places de Badalona.
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Proposicions urgents

Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior del 23 de
maig de 2016.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’acta que va tenir lloc el dia 23 de
maig de 2016, la qual va ser aprovada per unanimitat.

Àmbit de Badalona Democràtica
1. Donar compte de la Resolució de l' alcaldessa de data 23/05/2016 relativa a l'
aprovació de la modificació del contracte subscrit el 12/02/2016 entre aquest
Ajuntament i Pro-Activa Serveis Aquàtics SL per la prestació dels serveis esportius
(monitors).
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió: Donar compte de la Resolució de l’ Alcaldessa de data 23 de maig de
2016
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’ adreça: Junta de Govern Local
Núm. Expedient: 19/OBR- 7/13
Antecedents
L’alcaldessa de la corporació va dictar en data 23 de maig 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 data 23 de juny de 2015.
SEGON.- APROVAR la modificació de mutu acord del contracte per a la prestació dels
serveis esportius (monitoratge) a instal·lacions esportives municipals de Badalona en els
termes consensuats entre ambdues parts contractuals, materialitzant-se dita modificació en:
- L’ ampliació de la prestació d’ aquests serveis (un total de 1110 hores/any) a una nova
instal·lació (Complex Esportiu Municipal Montigalà)
- Un increment anual del preu del contracte de 15.251,40 €/any (IVA exclòs), resultant de
multiplicar el nombre d’ hores/any a què s’ha fet abans referència (1.110) pel preu unitari
hora de prestació de serveis que resultà adjudicat, això és, 13,74 € (IVA exclòs).
- L’ adscripció d’ un monitor a jornada parcial per a la realització d’ aquests serveis a la
instal·lació municipal abans descrita, el qual provindrà de la resolució de mutu acord del
contracte de concessió administrativa del servei públic del Complex esportiu municipal
Montigalà acordada en sessió plenària de data 22/12/2015 en tant ni la plantilla ni la relació
de llocs de treball vigents a l’ Ajuntament de Badalona contemplen ni plaça ni lloc de treball
per subrogar al monitor que prové d’ aquella concessió i que el contracte per a la prestació
dels serveis esportius (monitoratge) a instal·lacions esportives en aquest municipi està
externalitzat a un tercer, l’ empresa Pro-activa Serveis Aquàtics SL, amb qui l’ Ajuntament
va subscriure un contracte el propassat 12/02/2016.
TERCER.- APROVAR la despesa que se’ n derivarà de la prestació dels serveis que
constitueixen l’ objecte d’ aquest contracte per a l’ any 2016 al Complex Esportiu Municipal
Montigalà, la qual s’ estima en un import de 11.687,66 euros (IVA inclòs al tipus del 21%)
amb càrrec a la partida pressupostària número 322-3400-22716 del pressupost municipal
de l’exercici 2016.
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SOTMETRE la despesa que se’ n derivi d’ aquesta prestació de serveis per a les futures
anualitats que en comprèn l’ execució d’ aquest contracte i les seves pròrrogues, cas que
aquestes siguin acordades, a la condició suspensiva de l’ existència de crèdit adequat i
suficient en els pressupostos municipals corresponents, per atendre el seu pagament.
QUART.- MANTENIR l’ import de la garantia definitiva que es va constituir en garantia de la
bona execució i compliment del contracte de referència per un import de 25.033,67 euros,
pels motius exposats en el fonament sisè d’ aquest document.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS
SL amb la relació de recursos que pot interposar i requerir-la perquè un cop transcorregut el
termini establert per a la interposició del recurs especial en matèria de contractació sense
que se n’ hagi deduït aquest, formalitzi amb aquesta corporació l’annex al contracte relatiu
a la modificació objecte del present document, COMUNICAR-LA al Servei d’ Esports, al
Servei de Recursos Humans i, finalment, a l’Intervenció i a la Tresoreria Municipals i
PUBLICAR- LA en el Diari Oficial de la Unió Europea.
SISÈ.- 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 els antecedents en el seu acord sisè.
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.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució
formulada, la Junta de Govern Local resol de conformitat i pren nota de la resolució indicada.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7

2. Aprovar la pròrroga del contracte de gestió del servei municipal d' escoles bressol
per al curs escolar 2016-2017.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Aprovació de la pròrroga del contracte de servei de gestió i
funcionament, mitjançant concessió administrativa, de les escoles bressol municipals de
Badalona: Ralet ralet, Nero nas, Pam i pipa, Uni dori i Virolet.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució:Exhaureix la via administrativa.
Interessat: CLECE SA (NIF A80364243)
Expedient: 20/OBR-6/14
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Antecedents
1. A resultes de la tramitació de l’ expedient administratiu de contractació número 20/OBR6/14 en data 22 d’octubre de 2014 l’Ajuntament de Badalona va subscriure el contracte
relatiu al servei de gestió i funcionament, mitjançant concessió administrativa, de les
escoles bressol municipals de Badalona: Ralet ralet, Nero nas, Pam i pipa, Uni dori i Virolet,
amb l’empresa CLECE SA amb NIF A80364243, per import de 3.299.407, 54 euros (IVA
exempt), amb una durada de dos anys (cursos escolars 2014-2015 i 2015-2016), a comptar
del dia 1 de novembre de 2014, prorrogables pel termini màxim d’un any més (curs escolar
2016-2017) per mutu acord de les parts.
2. Atenent l’arribada de la data de finalització de la vigència del contracte a què s’ha fet
referència, consta en l’expedient administratiu informe emès pel cap del departament
d’Educació (responsable del contracte), de data 30 de març de 2016, favorable a la
tramitació de la pròrroga del contracte de referència pel termini d’un any més, concretament
pel període comprès de l’1 de setembre de 2016 al 31 d’agost de 2017 (curs escolar 20162017), la despesa total de la qual s’estima en un import de 1.609.703,77 (IVA exempt)
euros (aquest import és inferior a l’adjudicat anualment atès que les despeses de primer
establiment només es preveuen per al primer any de vigència del contracte), a raó de
934.126,05 euros (IVA exempt) corresponents als ingressos per cobrament del preu públic
d’escolarització, resultant de multiplicar el preu públic vigent de 176,55€/plaça/mes per les
481 places disponibles per 11 mesos i 675.577,72 euros (IVA exempt) en concepte
d’aportació municipal.
La despesa municipal prevista per a l’execució de la pròrroga del contracte durant l’exercici
2016 (del dia 1 de setembre al dia 31 de desembre de 2016) la qual s’estima en 196.885,72
euros (IVA exempt), s’haurà d’atendre amb càrrec a la partida pressupostària número 3213232-22715 del pressupost municipal de l’exercici 2016.
Respecte a la despesa derivada de la tramitació d’aquesta pròrroga imputable a l’exercici
2017, restarà sotmesa 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.
3. L’esmentada pròrroga no contempla la modificació del contracte aprovada per acord de
la Junta de Govern Local de 28 de desembre de 2015, atès que la vigència de la mateixa
es va preveure únicament per al curs escolar 2015-2016.
4. Del contingut de l’informe esmentat a l’antecedent segon es va donar trasllat al
contractista (CLECE SA) en data 18 d’abril de 2016, manifestant aquest en data 22 d’abril
de 2016 la seva conformitat a la pròrroga del contracte de referència pel termini d’un any
més (curs escolar 2016-2017), de forma expressa – mitjançant correu electrònic - segons
consta acreditat documentalment en l’expedient administratiu.
5. En la mateixa tramesa de data 18 d’abril de 2016 es va requerir al contractista, de
conformitat amb el que disposa la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema
de protecció a l’infància i la joventut, per a tots aquells contractes adreçats als infants i
menors, la presentació d’una declaració responsable sobre la disposició de certificat
negatiu d’antecedents per delictes de naturalesa sexual per part del personal adscrit a
l’execució del contracte.
6. Consten en l’expedient de contractació de referència la declaració responsable relativa
als certificats negatius d’antecedents per delictes de naturalesa sexual del personal adscrit
a aquest contracte presentada per l’esmentada empresa i que ha estat conformada pel
departament promotor del contracte.
7. Consta en l’expedient de contractació de referència el document comptable A, emès pel
Departament d’Educació en data 29 d’abril de 2016, que ha de servir per atendre la
despesa que es derivi de la pròrroga d’aquest contracte durant l’exercici 2016 (del dia 1 de
setembre al dia 31 de desembre de 2016).
8. Consten en l’ expedient de contractació de referència els certificats acreditatius d’ estar al
corrent l’esmentada empresa en el compliment de les seves obligacions tributàries, amb la
Seguretat Social i amb l’ Ajuntament de Badalona.

Junta de Govern Local. Acta sessió núm. 14 / 06-06-2016

4

Secretaria General

9. De conformitat amb el que disposen els articles 214 i següents del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprovà el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
l’expedient així tramitat es va sotmetre a la fiscalització prèvia de l’ Intervenció municipal,
havent estat informat favorablement per l’Interventor en data 18 de maig de 2016.
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 PCAP preveu el que es
transcriu, literalment a continuació:
“Clàusula 4.- Durada del contracte i possibilitat de pròrroga
1. La durada del contracte s’estableix en dos anys (entenent-se per aquests els cursos
escolars 2014-2015 i 2015-2016), amb data d’ inici de la prestació dels serveis que
constitueixen el seu objecte el dia 1 de setembre de 2014 o, per al cas que no es pugui
formalitzar el contracte abans de la data indicada, el primer dia natural del mes següent a la
data de la seva formalització. La finalització dels serveis objecte d’ aquest contracte serà,
per a totes les escoles bressol sense excepció, el dia 31 d’ agost de 2016 o, cas que s’
acordi la pròrroga d’aquest contracte prevista al següent punt d’aquesta clàusula, el dia 31
d’agost de 2017.
2. Per mutu acord es podrà acordar la pròrroga del contracte de referència pel termini d’ un
any més (entenent-se per aquest el curs escolar 2016-2017) de conformitat amb l’establert
a l’article 278 b) del TRLCSP.
No es considerarà que genera cap expectativa a la pròrroga el fet que els licitadors, en el
seu cas, hagin formulat la seva oferta preveient l’eventual pròrroga del contracte.”
4. Amb els mateixos termes es pronunciava el pacte tercer del contracte de referència el
contingut del qual es transcriu continuació:
“TERCER.- La durada descrita al pacte segon del present contracte, 2 anys( cursos
escolars 2014-2015 i 2015-2016), prorrogables de mutu acord pel període d’un any més
(curs escolar 2016-2017), tenint en consideració que s’ estableix l’ entrada en vigor de
l’esmentat contracte el proper dia 1 de novembre d’enguany i finalitza el 31 d’agost de
2016. La despesa que s’ estima que se’n derivarà de la seva execució (aportació municipal)
per a l’exercici 2014 (període comprès de l’ 1 de novembre al 31 de desembre de 2014), s’
estima en 178.442,86 euros (IVA exempt) i s’ haurà d’ atendre amb càrrec a la partida
pressupostària número 321-3210-22715 del pressupost municipal vigent. A tenor de les
consideracions efectuades anteriorment l’import total d’adjudicació és de 3.031.123,58 €,
en base a l’ordre de continuïtat efectuada.
Quant a la despesa que se’n pot derivar d’ aquest contracte per a les futures anualitats que
pugui comprendre la seva execució així com la seva possible pròrroga, cas d’ acordar-se
aquesta, restarà sotmesa 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.”
5. D’acord amb allò previst a la clàusula 23 del PCAP, la qual es transcriu en part suficient a
continuació:
“1. El pagament del preu del contracte es realitzarà amb periodicitat mensual, contra les
factures – una per a cadascuna de les escoles bressol on s’ han de prestar els serveis
objecte d’ aquest contracte - que presentarà el contractista, sempre i quan aquestes
reuneixin els requisits reglamentaris i siguin conformades o validades pel responsable del
contracte.
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2. El concessionari presentarà una factura mensual, per a cada escola bressol, per import
de la part alíquota de l’ import d’adjudicació del contracte, descomptant (excepte al mes
d’agost) els ingressos derivats del cobrament de les tarifes de les places escolars ocupades
que gestiona. L’import resultant d’aquesta liquidació serà abonat per l’Ajuntament en
concepte de subvenció a l’explotació.”
6. L’ import total de la despesa que es preveu que es derivi de la formalització de la
pròrroga de l’esmentat contracte pel termini d’un any més de conformitat amb les dades
incloses en l’informe tècnic de data 30 de març de 2016, s’ estima en 1.609.703,77 (IVA
exempt) euros (aquest import és inferior a l’adjudicat anualment atès que les despeses de
primer establiment només es preveuen per al primer any de vigència del contracte), a raó
de 934.126,05 euros (IVA exempt) corresponents als ingressos per cobrament del preu
públic d’escolarització, resultant de multiplicar el preu públic vigent de 176,55€/plaça/mes
per les 481 places disponibles per 11 mesos i 675.577,72 euros (IVA exempt) en concepte
d’aportació municipal.
La despesa municipal prevista per a l’execució de la pròrroga del contracte durant l’exercici
2016 (del dia 1 de setembre al dia 31 de desembre de 2016) la qual s’estima en 196.885,72
euros (IVA exempt), s’haurà d’atendre amb càrrec a la partida pressupostària número 3213232-22715 del pressupost municipal de l’exercici 2016, amb número d’operació comptable
12016000015543/1.
Respecte a la despesa derivada de la tramitació d’aquesta pròrroga imputable a l’exercici
2017, restarà sotmesa 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.
7. Atès que dins del termini d’audiència atorgat al contractista, aquest posà de manifest de
forma expressa – mitjançant correu electrònic de data 22 d’abril de 2016 que obra en l’
expedient – la seva conformitat a la pròrroga proposada, és per això que es proposa elevar
a l’ òrgan de contractació la proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte de referència
pel termini d’un any més, concretament pel període comprès del dia 1 de setembre de 2016
al 31 d’agost de 2017 (curs escolar 2016-2017), d’acord amb les mateixes condicions
contractuals que fins ara venien regint l’esmentat contracte formalitzat el proppassat 22
d’octubre de 2014 i que són les següents d’acord amb el pacte primer del seu text:
“-Una oferta econòmica de 3.299.407,54 euros, IVA exempt, per a la durada d’aquest
contracte, establerta en 2 anys (entenent per aquests els cursos escolars 2014-2015 i
2015-2016).
-Adscriu 3 treballadors a mitja jornada per al període d’adaptació escolar a les quatre
escoles de 107 places cadascuna.
-Ofereix 45 hores d’ adscripció de personal amb caràcter puntual per a les jornades de
portes obertes i el període de matriculació de les quatre escoles de 107 places cadascuna.
-Ofereix 240 hores de formació especifica no bonificada a les direccions de les cinc escoles
bressol.
-Ofereix 60 hores de formació especifica no bonificada als tutors d’ aula de les cinc escoles
bressol.
-Ofereix 40 hores de formació especifica no bonificada als tècnics d’ educació infantil de les
cinc escoles bressol.
-Ofereix menús alternatius per a casos d’ al·lèrgia alimentària, intolerància gàstrica
ocasional així com d’altres problemes mèdics: SI
-Acredita documentalment la garantia d’ equilibri dietètic de la proposta de menús
efectuada, entre d’ altres requeriments: SI
-Incrementa les hores de dedicació a la prestació dels serveis de menjador en més d’ una
hora per dia de servei.
-Mantindrà i netejarà els sorrals de joc dels patis de les cinc escoles bressol cada 4 mesos.
-Mantindrà i netejarà el sauló dels patis de les cinc escoles bressol cada 6 mesos.
-Acredita documentalment que els productes que emprarà per als serveis de neteja són
ecològics i biodegradables: SI
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-Acredita documentalment que els productes que emprarà per als serveis de neteja són
ecològics o biodegradables (només acredita un d’ aquests aspectes)
-Ofereix tractament de recollida selectiva de residus: SI
-Ofereix un sistema de control de plagues: SI
-Les tasques d’ assessorament i supervisió de l’ equip educatiu es compromet a dur-les a
terme mitjançant un mateix agent amb més de 4 anys d’ experiència acreditada en aquest
sector durant tota la vigència del contracte: SI
-Proposa dins les tasques d’ assessorament i supervisió de l’ equip educatiu una reunió per
curs escolar entre totes les tutores d’ aula de les cinc escoles: SI
-Ofereix iniciar la prestació dels serveis d’ acollida a les escoles amb 107 places amb 3
alumnes.
-Ofereix, a més, millorar la ràtio d’ alumnes amb els termes abans establerts, per a l’inici de
la prestació dels serveis d’ acollida a l’ escola amb 53 places: SI
-Ofereix un aplicatiu informàtic perquè l’ Ajuntament pugui fer el seguiment de l’ explotació
dels serveis objecte d’ aquest contracte: SI
-Amplia les subscripcions anuals a revistes pedagògiques en cada escola bressol: SI
-Es compromet a destinar 2.100 euros per a l’adquisició de llibres pedagògics per a les
biblioteques de totes les escoles sense cap cost addicional per a la corporació.”
8. De conformitat amb allò disposat a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del
sistema de protecció a l’infància i la joventut en relació al compliment del requisit de
disposició de certificat negatiu d’antecedents per delictes de naturalesa sexual, per part del
personal adscrit a contractes adreçats als infants i menors.
9. . 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 pròrroga d’aquest contractes d’un acte de contingut econòmic per la
corporació, l’expedient es va sotmetre a informe previ de la Intervenció municipal, havent-lo
informat favorablement l’ interventor d’ acord amb l’exposat al darrer antecedent d’ aquest
document.
10. De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona del TRLCSP i el
cartipàs municipal vigent l’òrgan competent per resoldre 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, donant-ne
posteriorment compte a la Junta de Govern Local.
11. 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, i d’acord amb l’article 172 Reial Decret 2569/1986, de 28 de novembre,
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, considerant
que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al tercer tinent d’alcalde i regidor
de l’Àmbit de Badalona Democràtica que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER: APROVAR LA PRÒRROGA pel termini d’ un any més, concretament pel període
comprès de l’1 de setembre de 2016 al 31 d’agost de 2017 (curs escolar 2016-2017) del
contracte subscrit en data 22 d’octubre de 2014 entre l’Ajuntament de Badalona i l’empresa
CLECE SA amb NIF A80364243 a resultes de la tramitació de l’ expedient indexat amb el
número 20/OBR-6/14 relatiu al servei de gestió i funcionament, mitjançant concessió
administrativa, de les escoles bressol municipals de Badalona: Ralet ralet, Nero nas, Pam i
pipa, Uni dori i Virolet, d’acord amb les mateixes condicions que resultaren adjudicades i
amb els termes que s’ exposen en l’ informe tècnic de data 30 de març de 2016 emès pel
cap de departament d’Educació.
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Amb una despesa total que es preveu que es derivi de la formalització de la pròrroga
d’aquest contracte, de conformitat amb les dades incloses en l’informe tècnic de data 30 de
març de 2016, la qual s’estima en 1.609.703,77 (IVA exempt) euros, a raó de 934.126,05
euros (IVA exempt) corresponents als ingressos per cobrament del preu públic
d’escolarització, resultant de multiplicar el preu públic vigent de 176,55€/plaça/mes per les
481 places disponibles per 11 mesos i 675.577,72 euros (IVA exempt) en concepte
d’aportació municipal.
SEGON.- ATENDRE la despesa municipal que es derivi de la pròrroga de l’esmentat
contracte subscrit amb l’Ajuntament durant l’exercici 2016 (del dia 1 de setembre al dia 31
de desembre de 2016) la qual s’estima en 196.885,72 (IVA exempt) amb càrrec a la partida
pressupostària número 321-3232-22715 del pressupost municipal de l’exercici 2016, amb
número d’operació comptable 12016000015543/1.
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.
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa CLECE SA, amb NIF A80364243 i
COMUNICAR-LA al cap del departament d’Educació i als Departaments de Tresoreria i
Intervenció Municipals.
QUART.- REQUERIR a l’empresa CLECE SA perquè en el termini màxim de 10 dies a
comptar de la notificació d’aquesta resolució, formalitzi amb aquesta corporació l’annex
corresponent a la pròrroga de l’esmentat contracte.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Junta
de Govern Local RESOL d’acord amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui
aquesta proposta als interessats i als Departaments municipals que correspongui per al seu
respectiu coneixement i efectes.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7

Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
3. Atorgar llicència municipal a la Generalitat de Catalunya-Departament
d'Ensenyamet-per a l'arranjament de cobertes i d'altres patologies a l'Institut Júlia
Minguell, a la finca situada al carrer Niça, 4.
RESOLUCIÓ
Atesa la instancia RGE: 11468 / 2016 presentada el 21 d’abril per Juli Cortés Escoda en rep
de la Generalitat de Catalunya – Departament d’Ensenyament en la que es sol·licita
llicència d’obres per l’arranjament de cobertes i d’altres patologies a l’Institut Júlia Minguell
de la finca situada al C/ NIÇA, 4, UTM: 4578202.
Atès l’informe de l’arquitecte municipal emès el dia 5 de maig de 2016que diu:
Vista la sol·licitud de llicència amb núm.d’expedient O1-54-16 de 21.04.2016 amb núm. de
Registre General d’Entrada: 11468 per a l’arranjament de cobertes i d’altres patologies a
l’Institut Júlia Minguell de la finca situada al C/ NIÇA, 4, UTM: 4578202.
Vist l’informe de 02 de maig de 2016 del Tècnic del Plànol de la Ciutat, la finca de
referència es troba inclosa dins l’àmbit d’actuació del PGM aprovat definitivament per la
CMB el 14.07.76 (BOPB 19.07.76), de la modificació de les Normes Urbanístiques
aprovada definitivament per la CUB el 25 de juliol de 2008 (DOGC 06.08.2008), de la
modificació de les Ordenances Metropolitanes de l’Edificació aprovada definitivament pel
Ple el 27.03.2007 (BOPB 22.05.2007) i del PE de Llefià aprovat definitivament per la CMB
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el 30.10.1978 (BOPB 17.11.1978), que la qualifica com a zona d’equipaments comunitaris i
dotacions actuals, clau 7a.
En opinió del tècnic sotasignat, PROCEDEIX concedir la llicència per a l’arranjament de
cobertes i d’altres patologies a l’Institut Júlia Minguell de la finca situada al C/ NIÇA, 4,
UTM: 4578202, condicionada a:
Aquesta llicència s’atorga sens perjudici de les altres autoritzacions que siguin preceptives
d’acord amb la legislació de règim local o sectorial, art. 64 de la Llei 3/2012 de 22 de febrer
de modificació del Text refós de la Llei d’Urbanisme.
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 23 de juny 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, l’alcaldessa proposa a la Junta de Govern local l’adopció del següent acord:
Atorgar llicència municipal a Generalitat de Catalunya – Departament d’Ensenyament
per a l’arranjament de cobertes i d’altres patologies a l’Institut Júlia Minguell de la finca
situada al C/ NIÇA, 4, UTM: 4578202 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- El termini per la finalització de les obres es fixa pel dia 6 de juny de 2017.
La llicència caducarà i restarà sense efecte i sense dret a indemnització, si les obres no
haguessin estat iniciades en el termini de 3 mesos des de la data de notificació de la llicència
La caducitat a que s’ha fet esment es produirà pel transcurs del termini del permís o de la seva
pròrroga.
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 80/2011 de 29 de juny.
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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:
Es compliran les condicions establertes a la Llei 20/1991 de Promoció de l’Accessibilitat i de
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.
Es complirà l’article 123 de les OME.
Es complirà l’article 140 del Reglament de Circulació.
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.
Es d’aplicació l’art. 140 del Reglament de Circulació.
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.
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- No es realitzaràn mes obres que les sol·licitades i llur execució s’ajustarà
estrictament a les disposicions legals vigents .Amb aquest acte d’atorgament , està inclòs tot
quant es disposa en les normes urbanístiques del Pla General Metropolità i les Ordenances
Metropolitanes d’Edificació i les de Rehabilitaciò respecte a les condicions d’edificacbilitat i ús,
aixì com sobre les condicions estètiques, higieniques o d’altra naturalesa.
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: 7
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4 Atorgar llicència al Dep.d'Ensenyament-per reparar la impermeabilització d'un
suport d'escultura en coberta, d'un fragment de frontal de façana i la col·locació una
escala de servei per accés a coberta a la finca c/ Molí de la Torre, 8.
RESOLUCIÓ
Atesa la instancia presentada per Generalitat Catalunya-Departament d'Ensenyament, rep.
per: Claro Tolsau, Elisabet, en què es sol·licita llicència d’obra menor per a les Obres
ram2016. ea Pau Gargallo. reparació puntual edifici., a la finca situada a C/ Moli De La Torre
Núm.8.
Atès l’informe de l’arquitecte municipal emès el dia 5 de maig de 2016 que diu:
Vist l’escrit entrat el 02 de maig de 2016 i amb Registre General d’Entrada núm.: 12270, a
nom de Generalitat Catalunya-departament D'ensenyament, rep. per: Claro Tolsau,
Elisabet, en què es sol·licita llicència d’obra menor per a les Obres ram2016. ea pau gargallo.
reparació puntual edifici., a la finca situada a C/ Moli De La Torre Núm.8.
Vist l'informe urbanístic de 5.05.16, del tècnic del Departament del Plànol de la Ciutat, la
finca de referència es troba inclosa dins l'àmbit d'actuació del PGM, aprovat definitivament
per la CMB el 14.07.76 (BOP 19.07.76),
del PE Urbanístic de Modificació del Tipus
d’Equipament i Ordenació a l’Illa delimitada pel Carrer de Jaume Pasarell i l’Autopista C-31,
de la modificació de les Normes Urbanístiques, aprovada definitivament per la CUB el 25 de
juliol de 2008 (DOGC 06.08.2008), de la modificació de les Ordenances Metropolitanes de
l’Edificació, aprovada definitivament pel Ple el 27.03.2007 (BOPB 22.05.2007), que la
qualifica com a zona 7.
Atès que la finca compleix amb la normativa vigent.
En opinió del tècnic sotasignat, procedeix concedir la llicència d'obra menor sol·licitada per
a les Obres ram2016. ea pau gargallo. reparació puntual edifici., consistents en la reparació
de la impermeabilització d’un suport d’escultura en coberta, d’un fragment de frontal de
façana i la col.locació d’una escala de servei per accés a coberta.
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’alcaldessa de data 23 de juny 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,l’’alcaldessa proposa a la Junta de Govern local l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- Atorgar llicència municipal a la Generalitat Catalunya-Departament d'Ensenyament
per la reparació de la impermeabilització d’un suport d’escultura en coberta, d’un fragment
de frontal de façana i la col.locació d’una escala de servei per accés a coberta a la finca
situada a C/ Moli De La Torre Núm.8 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 generals impreses a la llicència i a les
especials 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
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aquest sentit es produeixi, de tal manera, que d’interessat es farà creditor de les sancions
previstes en les disposicions vigents.
CINQUENA- El termini per la finalització de les obres es fixa pel dia 6 de juny de 2017.
La llicència caducarà i restarà sense efecte i sense dret a indemnització, si les obres no
haguessin estat iniciades en el termini de 3 mesos des de la data de notificació de la llicència
La caducitat a que s’ha fet esment es produirà pel transcurs del termini del permís o de la seva
pròrroga.
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 80/2011 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 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.
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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- No es realitzaràn mes obres que les sol·licitades i llur execució s’ajustarà
estrictament a les disposicions legals vigents .Amb aquest acte d’atorgament , està inclòs tot
quant es disposa en les normes urbanístiques del Pla General Metropolità i les Ordenances
Metropolitanes d’Edificació i les de Rehabilitaciò respecte a les condicions d’edificacbilitat i ús,
aixì com sobre les condicions estètiques, higieniques o d’altra naturalesa.
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: 7
5. Donar compte de la resolució de l'Alcaldessa de data 17-03-2016 per a l'execució
de les obres de millores urbanes a diversos carrers i places de Badalona.
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió: Donar compte de la resolució de l’ alcaldessa de data 17 de març 2016
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Organ al qual s’ adreça: Junta de Govern Local
Núm. expedient: 31/ENC-3/16
L’alcaldessa va dictar amb data 17 de març de 2016 una resolució la part dispositiva de la
qual és del següent tenor literal:
“PRIMER.- Encarregar a la societat municipal Ens de Gestió Urbanística, S.A. –
ENGESTUR, NIF A5818772-5 l’execució de les obres de millores urbanes a diversos
carrers i places de Badalona, segons la documentació tècnica aprovada a l’efecte en data
11/01/2016, com a canvi de l’objecte de l’encàrrec que va autoritzar la Junta de Govern
Local en sessió de data 15/04/2015, considerant que les actuacions incloses en el nou
Projecte són prioritàries per raons de seguretat i per donar resposta a necessitats
ciutadanes més urgents.
Aquest canvi d’objecte no suposa modificació de les condicions de l’encàrrec precedent i,
per tant, ha d’acomplir-se en les mateixes condicions respecte de la normativa aplicable a
les actuacions que s’executin, la direcció i control de les actuacions, que serà del Servei
d’Infraestructures de l’Àmbit Badalona Habitable i el finançament de l’encàrrec.
SEGON.- Autoritzar el finançament de la despesa derivada d’aquest encàrrec de gestió,
fins a la quantitat de 179.925,84€, amb càrrec a l’ajut aprovada per la Diputació de
Barcelona segons resolució acreditada pel diputat delegat de cooperació local en resolució
de data 12/02/2015 codi XGL 15/X/201527, amb càrrec a la partida pressupostaria
habilitada al pressupost municipal 411-1553-74424.
TERCER.- Comunicar a la societat municipal ENGESTUR, SA que aquesta modificació de
l’encàrrec de gestió haurà de ser acceptat per acord exprés de la societat i, per a la seva
eficàcia, s’ha de publicar en el BOP de Barcelona, d’acord amb el que es disposa a l’article
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15 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú; i s’ha de sotmetre a les normes que li són d’aplicació per imperatiu dels
articles 4.1.n i 24.6 del RDL 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de
la llei de contractes del sector públic.
QUART.- Facultar al primer tinent d’alcalde i regidor de Badalona Habitable per tal que
pugui resoldre tots els actes i/o resolucions de caràcter jurídic i tècnic --impuls, gestió,
aprovació, disminució i/o ampliació de la despesa-- en relació amb l’execució material de la
concreta activitat material objecte d’aquest encàrrec (llevat que es refereixin a facultats
enumerades a l’article 22.4 de la Llei 7/1985, com a no delegables).”
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, se n’ha de donar compte posteriorment a la Junta de Govern
Local.
3. 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.
4. D’acord amb l’article 126.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals i atès tot allò anteriorment exposat, procedeix donar compte a la Junta de
Govern Local de l’acord de referència.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen, atès que, l’alcaldessa
va aprovar la proposta precedent, com a tinent d’alcalde de Badalona Habitable, a l’empara
del previst en l’article 126.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels
ens locals, n’ordeno es procedeixi a DONAR COMPTE a la Junta de Govern Local de la
resolució anteriorment transcrita.
Vistos i acceptats els fonaments fàctics i els raonaments jurídics antecedents, la Comissió
Informativa de l’Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible pren nota de la resolució
de referència.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7

Proposicions urgents
No se’n va presentar cap.

Precs i preguntes
Pren la paraula el senyor Albert Müller i Valentí, per tal de comunicar que després de més
quaranta anys de serveis a l’Ajuntament per motiu de la seva propera jubilació vol
acomiadar-se d’aquesta Junta de Govern en la que, accidentalment i en multitud
d’ocassions i sessions al llarg dels anys ha desenvolupat la funció de secretari.
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L’Alcaldessa demana que consti en acta l’agraïment al senyor Müller els serveis prestats en
el desenvolupament de les tasques de la secretaria general de l’Ajuntament, amb el
reconeixement exprés de la seva eficàcia i professionalitat i li desitja que gaudeixi d’aquesta
nova etapa. La resta de presents subscriuen les seves paraules.

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

Vist i plau
L’alcaldessa

El secretari accidental
(Res. 31/05/2016)

M. Dolors Sabater i Puig
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