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SESSIÓ:
DATA:
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DOCUMENT:

15
Junta de Govern Local
Ordinària
20 de juny de 2016
10:00
Acta

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

Secretari general
Interventor
Tresorera

Oriol Lladó i Esteller
José Antonio Téllez Oliva
Eulàlia Sabater Díaz
Fàtima Taleb Moussaoui
Francesc Ribot i Cuenca
Agnès Rotger i Dunyó
Àlex Mañas Ballesté
Ma. Ángeles Gallardo Borrega
Isidre Martí i Sardà
Julián Álamo Guijarro
Lluïsa Osa Farré

ABSENTS
Alcaldessa

M. Dolors Sabater i Puig

ORDRE DEL DIA
Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de les sessions del 30 de
maig i el 6 de juny de 2016.
Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
1. Aprovar la minuta i la signatura del Conveni de col·laboració entre Badalona, St Adrià de
B. i Sta Coloma de G. i el C.C del Barcelonès, per a la prestació del servei d'atenció als
animals de companyia a través del Centre Comarcal del Barcelonès.
2. Aprovar l'expedient administratiu i de la licitació mitjançant procediment obert del
contracte de serveis de gestió i posada en pràctica de la Cavalcada de Reis.
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
3. Aprovar definitivament l'expedient d'ocupació directa dels terrenys qualificats de sistema
inclosos dins la UA 2a del Pla Especial a les illes compreses entre els carrers Progrés,
Cervantes, Eduard Maristany i Ponent "Badrines".
4 Aprovar inicialment el Projecte de Taxació conjunta present per l'INCASOL en la seva
condició de beneficiària de l'expropiació, dels blocs, 61-62 situats a l'av. Marqués de
Montroig, num. 196-198 i 192-194 afectats per la Modificació Puntual del PGM.
Proposicions urgents
Precs i preguntes
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de les sessions del 30 de
maig i el 6 de juny de 2016.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de les actes que van tenir lloc el dia 30
de maig i 6 de juny de 2016, les quals van ser aprovades per unanimitat.

Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
1. Aprovar la minuta i la signatura del Conveni de col·laboració entre Badalona, St
Adrià de B. i Sta Coloma de G. i el C.C del Barcelonès, per a la prestació del servei
d'atenció als animals de companyia a través del Centre Comarcal del Barcelonès.
Fets
1. El Ple de l’Ajuntament de Badalona en sessió plenària de dia 3 de novembre de 2006 va
acordar d’una banda, delegar al Consell Comarcal del Barcelonès la competència de
recuperació i recollida d’animals contemplades a l’article 16 i 17 de la Llei 22/2003, de 14
de juliol, de protecció dels animals i de l’altra, l’aprovació del text del conveni de
col·laboració per a la prestació del servei d’atenció als animals de companyia a través del
Centre Comarcal del Barcelonès, entre el propi Consell Comarcal i els ajuntaments de
Badalona, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet.
2. En data 20 de desembre de 2006, l’Ajuntament de Badalona, va signar amb el Consell
Comarcal i els ajuntaments de Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet, el
Conveni de Col·laboració per a la prestació del servei d’atenció als animals de companyia a
través del del Centre Comarcal del Barcelonès. Aquest conveni que s’establia inicialment
fins al 31 de desembre de 2007 s’ha anat prorrogant fins al 30 de juny de 2016.
3. El Consell Comarcal i els ajuntaments de Badalona, Sant Adrià del Besòs i Santa
Coloma de Gramenet, continuen considerant adient la implantació d’aquest servei comarcal
en el seu àmbit territorial de manera coordinada i prestant el servei amb la màxima
eficiència per la qual cosa consideren adient subscriure un nou Conveni.
4. En data 30 de maig 2016 el cap de la Unitat de Protecció de la Salut, amb el conforme
del cap del Servei de Salut, ha emès un informe tècnic, segons el qual recomana i proposa
el següent:
- L’aprovació i signatura del Conveni de Col·laboració per a la prestació del Servei d’Atenció
als Animals de Companyia a través del Centre Comarcal d’Atenció als Animals de
Companyia del Barcelonès i que regirà la prestació del servei durant 4 anys des de la seva
signatura, per un import anual de 141.800,00, que fa un import total de 567.200,00 €.
- Aprovar la despesa de 70.900,00 € corresponents al pagament del segon semestre de
l’exercici 2016, amb càrrec al número d’operació contable i a la partida que es relacionen a
continuació:
Aplicació pressupostària
2016 N 311 3110 46500

Id.Op
A

Núm.Op
12016000017931/1

Import
70.900,00€

D’acord amb la clàusula setena de l’esmentat conveni, es farà efectiu per a l’exercici 2016,
el pagament mensual de les quantitats següents:
2016
JULIOL
11.816,67
AGOST
11.816,67
SETEMBRE
11.816,67
OCTUBRE
11.816,67
NOVEMBRE
11.816,67
DESEMBRE
11.816,65
70.900,00
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-

Condicionar la despesa corresponent als exercicis 2017, 2018, 2019 i 2020 a
l’existència de crèdit adequat i suficient, quantitats que seran abonades
mensualment, tal i com s’especifica a la clàusula setena, d’acord amb el quadre
següent:

GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE

2017
11.816,67
11.816,67
11.816,67
11.816,67
11.816,67
11.816,67
11.816,67
11.816,67
11.816,67
11.816,67
11.816,67
11.816,63
141.800,00

2018
11.816,67
11.816,67
11.816,67
11.816,67
11.816,67
11.816,67
11.816,67
11.816,67
11.816,67
11.816,67
11.816,67
11.816,63
141.800,00

2019
11.816,67
11.816,67
11.816,67
11.816,67
11.816,67
11.816,67
11.816,67
11.816,67
11.816,67
11.816,67
11.816,67
11.816,63
141.800,00

2020
(1r semestre)
11.816,67
11.816,67
11.816,67
11.816,67
11.816,67
11.816,65

70.900,00

- Consta incorporat a l’expedient informe favorable de la fiscalització per part de l’interventor
municipal de data 7 de juny de 2016.
Fonaments de dret
1. L’article 25.2 j) de LRBRL estableix que el municipi exercirà en tot cas, com a
competències pròpies la protecció de la salubritat pública.
2. L’ article 52 de la Llei 18/2009 de 18 d’octubre de Salut Pública, estableix els serveis
mínims competència dels ens locals, concretament a l’ apartat “g) determina que
l’ajuntament és competent per prestar els serveis relatius a “La gestió del risc per a la salut
derivat dels animals domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i
de les plagues.”
3. Els articles 16 i 17 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals,
transposats en els articles 16, 17 i 18 del vigent Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, estableix les competències
municipals de la recollir i controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i el
controlar els animals salvatges urbans.
El mateix article 16 del Text refós de la Llei de protecció dels animals esmentat, estableix
que els ajuntaments poden delegar aquestes responsabilitats, sempre sota el principi de la
millora en l’eficiència del servei i sota l’aplicació dels preceptes d’aquesta Llei.
4. L’ajuntament de Badalona en sessió plenària de dia 3 de novembre de 2006 va acordar,
entre d’altres, delegar al Consell Comarcal del Barcelonès la competència de recuperació i
recollida d’animals contemplades a l’article 16 i 17 de la Llei 22/2003, de 14 de juliol, de
protecció dels animals.
5. L’art. 10.1 en relació amb l’art. 57 LBRL, expressa que l’administració local i la resta
d’administracions públiques poden cooperar econòmica, tècnica i administrativa. A la seva
vegada, la Llei 30/92 en els seus art. 4.1.d) i 4.3, disposa que serà necessari que en els
desenvolupament de les activitats de les administracions públiques es prestin la cooperació
i assistència necessària.
6. L’art 4.1.c) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), exclou del seu àmbit
d’aplicació els convenis de col·laboració que formalització l’Administració General de l’Estat
amb les entitats locals, organismes autònoms i la resta d’entitats públiques, o els que
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formalitzin aquests organismes i entitats entre si, llevat que, per la seva naturalesa, tinguin
la consideració de contractes subjectes a aquesta llei.
7. Segons disposa l’art. 214 del TRLHL, la intervenció municipal ha de fiscalitzar prèviament
aquest expedient.
8. L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Conveni de Col·laboració per a la prestació
del Servei d’Atenció als Animals de Companyia a través del Centre Comarcal d’Atenció als
Animals de Companyia del Barcelonès, és la Junta de Govern Local, de conformitat amb el
punt segon apartat 9 de la resolució de 23 de juny de 2015, pel qual l’alcaldia delega a la
Junta de Govern Local, les facultats d’aprovació de convenis interadministratius de
col·laboració o cooperació i d’acords o convenis amb persones físiques o jurídiques
privades o públiques, els efectes econòmics dels quals comportin per a l’Ajuntament una
despesa superior a 75.000€.
Proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del ROFRJEL, no hi ha cap tipus d’obstacle ni
legal ni reglamentari per tal que la Junta de Govern Local, a proposta del 5è tinent d’alcalde
i regidor de l’Àmbit Badalona Justa i inclusiva, adopti els següents acords:
Primer:- Aprovar la minuta i la signatura del Conveni de col·laboració entre els ajuntaments
de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet i el Consell Comarcal del
Barcelonès, per a la prestació del servei d’atenció als animals de companyia a través del
Centre Comarcal d’Atenció als Animals de Companyia del Barcelonès, conveni que regirà la
prestació del servei durant 4 anys des de la seva signatura, per un import total de
567.200,00 €, i que literalment diu:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ
ALS ANIMALS DE COMPANYIA A TRAVÉS DEL CENTRE COMARCAL
D’ATENCIÓ ALS ANIMALS DE COMPANYIA DEL BARCELONÈS
Barcelona, ...de 2016
D’una banda, el Sr.
,
del Consell Comarcal del Barcelonès, en nom i
representació d’aquesta entitat, assistit pel seu Secretari Sr. Miquel Colom Canal.
D’una altra part, el Sr.
,
de
de l’Ajuntament de Badalona, en
nom i representació d’aquest Ajuntament, assistit pel seu Secretari General, el Sr.
.
D’una altra part, el Sr.
,
de
de l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs, en nom i representació d’aquest Ajuntament, assistit pel seu Secretari
General Sr. Josep Reverendo Carbonell.
I d’una altra part, la Sra.
,
de
de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet, en nom i representació d’aquest Ajuntament, assistida pel seu
Secretari General Sr. Francisco Javier Ezquiaga Terrazas.
Les parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per l’atorgament
d’aquest conveni i de comú acord
MANIFESTEN
I.Que els ajuntaments de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de
Gramenet tenen atribuïdes pel Decret legislatiu 2/2008, 15 abril, pel qual s ’aprova el
text refós de la Llei 23/2003, de 4 de juliol, de Protecció dels Animals, diverses
competències en matèria de protecció dels animals en el seus respectius àmbits
territorials.
II. Que l’esmentat text refós de la llei de protecció dels animals preveu la possibilitat
que els ajuntaments deleguin algunes de les competències que els hi són atribuïdes
a entitats locals supramunicipals o al consell comarcal corresponent.
III. Que en data 20 de desembre de 2006 els ajuntaments de Badalona, de Sant
Adrià de Besòs i de Santa Coloma de Gramenet i el Consell Comarcal del
Barcelonès van signar un conveni de delegació de competències al Consell
Comarcal i mitjançant el qual s’establia el marc de col·laboració interadministrativa
per a la implantació del servei comarcal d’atenció als animals de companyia.
IVQue la vigència del conveni que s’establia inicialment fins a 31 de desembre de
2007, ha estat perllongada fins a 30 de juny del 2016.
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V. Que les citades administracions continuen considerant òptima la implantació
d’aquest Servei Comarcal servei a tot l’àmbit territorial de manera coordinada i oferint
als usuaris dels tres municipis el mateix tipus de servei, amb el màxim d’eficiència, i
per això acorden fer un nou conveni.
Els municipis de Badalona, Sant Adrià i de Santa Coloma de Gramenet van
formalitzar en acords de plens respectius els corresponents acords de delegació de
part de les competències municipals en matèria de protecció d’animals, i el Ple del
Consell Comarcal del Barcelonès també va adoptar l’acord d’acceptació, delegació
de competències que es manté vigent.
Aquesta delegació de competències, es regirà per les disposicions contingudes en
aquest nou Conveni, d’acord amb les següents
CLÀUSULES
Primera.L’objecte d’aquest Conveni és continuar amb la col·laboració i coordinació
entre els Ajuntaments de Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet i el Consell Comarcal del Barcelonès per a la continuïtat i millora del servei
comarcal d’atenció als animals de companyia del Barcelonès.
Segona.
Les competències delegades al Consell Comarcal pels tres
Ajuntaments són respecte als articles 16, 17, 18 i 19 del DL 2/2008 que aprova el
text refós de la llei de protecció dels animals i concretament amb els següents
aspectes:
- recollida d’animals abandonats, perduts o ensalvatgits
- acollida i custòdia dels animals recollits o rebuts en cessió, incloent l’atenció
veterinària - als mateixos
- tasques per a la recuperació dels animals
- tasques d’adopció dels animals acollits
amb les delimitacions que especifiqui el Reglament regulador del servei comarcal
d’atenció als animals de companyia.
Tercer. El Consell i els ajuntaments es comprometen a gestionar aquest servei
comarcal amb la màxima qualitat i eficiència, en el marc del foment de la tinença
responsable dels animals, prioritzant les condicions de protecció, dignitat i benestar
dels animals acollits.
Les competències municipals delegades en el Consell Comarcal del Barcelonès no
inclouen les tasques de tinença i control del cens d’animals de companyia, ni les
d’inspecció i vigilància dels mateixos. L’àmbit de la delegació de competències podrà
ser ampliat per acord de les parts, amb l’aprovació i formalització de l’addenda a
aquest conveni corresponent, que s’haurà d’ajustar als requisits de tramitació
escaients.
Quarta. El servei objecte d’aquest Conveni es prestarà segons el que s’estableix a la
normativa continguda en el Reglament del Servei del Centre d’Atenció als Animals
de Companyia del Barcelonès, que serà aprovada pel Ple del Consell Comarcal del
Barcelonès, prèvia conformitat dels Ajuntaments de Badalona, Sant Adrià de Besòs i
Santa Coloma de Gramenet.
Cinquena.Tot i que es tracta d’un servei de titularitat comarcal, la prestació del
mateix s’executarà des del Consell Comarcal del Barcelonès en col·laboració
constant amb els serveis municipals.
Aquesta col·laboració queda establerta a tres nivells:
Coordinació amb la Policia Local o Guàrdia Urbana pel desenvolupament de les
funcions de recollida dels animals, per a la qual cosa es s’aplicarà els protocols
corresponents, i si cal es revisaran.
Participació dels Ajuntaments en les tasques de supervisió i definició del marc de
funcionament del Centre, tant a nivell tècnic com a nivell polític, mitjançant la
integració dels representants municipals en el Consell General i en el Consell de
Direcció respectivament, essent aquests els òrgans de tutela i participació en el
funcionament del Centre Comarcal d’Atenció als Animals de Companyia del
Barcelonès previstos en el seu Reglament.
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Impuls i execució d’accions periòdiques de control de xipatge i cens dels animals de
companyia, així com organitzar actes i fires de fomentant l’adopció per part dels
ajuntaments.
Sisena. La gestió del servei d’atenció als animals de companyia per part del Consell
Comarcal compren les següents facultats:
1. Establir la normativa reguladora del servei, prèvia conformitat de les corporacions
municipals.
2. Assumir els costos que siguin necessaris en inversions, obres, i equipament del
Centre.
3. Licitar i assumir el cost d’un servei de manteniment preventiu i correctiu del centre,
que inclou la depuradora
4. Els pagaments que es derivin dels elements adscrits al Servei dels quals sigui
propietari (assegurances, impostos i assimilats).
5. Tramitar els procediments de contractació que garanteixin l’adequada prestació
del servei, d’acord amb la normativa vigent aplicable a les administracions públiques.
6. El personal necessari per fer la gestió administrativa, econòmica, de control i
seguiment dels plecs amb l’empresa adjudicatària.
7. Vetllar pel finançament del Centre.
8. El Consell assumirà també el cost de les campanyes a favor de la tinença
responsable i contra l’abandonament.
Setena. Els Ajuntaments de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de
Gramenet estan definits com a municipis fundadors del Centre Comarcal d’Atenció
als Animals de Companyia del Barcelonès i n’esdevenen, en conseqüència, els seus
principals usuaris.
Els Ajuntaments de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet
contribuiran al finançament del servei mitjançant l’assumpció de la totalitat del cost
que es derivi de la contractació de la gestió del Centre Comarcal d’Atenció als
Animals de Companyia del Barcelonès que es realitzi.
La participació dels Ajuntaments en els costos es formalitzarà mitjançant la
transferència mensual al Consell Comarcal del Barcelonès de les quantitats que
quedin establertes per a cada exercici.
L’impagament de 6 mesos no justificat pot comportar la cancel·lació provisional dels
serveis de recollida.
El criteri a seguir per a la distribució del cost entre els esmentats Ajuntaments
s’efectuarà en proporcionalitat al volum de les seves respectives poblacions, d’acord
amb els percentatges següents:
- Ajuntament de Badalona: 58,54%
- Ajuntament de Sant Adrià de Besòs: 9,72%
- Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 31,74%
Els percentatges de participació dels ajuntaments s’ajustaran en cas d’ampliació de
l’àmbit territorial de prestació del servei, adaptant-se amb els mateixos criteris
poblacionals, amb les adequades correccions que puguin derivar de les especials
característiques dels nous municipis que s’adhereixin al Centre.
L’aportació mínima que aportarà cada ajuntament anualment queda establida en la
quantitat que s’indica a continuació, condicionada a l’efectivitat de les corresponents
disponibilitats pressupostàries.
- Ajuntament de Badalona: 141.800,00 €
- Ajuntament de Sant Adrià de Besòs: 23.500,00 €
- Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 77.190 €
Aquestes dotacions s’incorporaran en una partida específica i nominal als
corresponents pressupostos municipals anuals.
En cas que les aportacions municipals siguin superiors als imports mínims establerts
, el Consell General del CCAAC determinarà el destí del sobrefinançament i el
Consell Comarcal del Barcelonès arbitrarà els mecanismes per a la seva
incorporació al contracte de gestió del, si s’escau.
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En cas que les aportacions dels ajuntaments no fossin suficients per cobrir el preu de
licitació, el Consell Comarcal cobrirà provisionalment el desviament fins a un màxim
de 30.000 € anuals.
Qualsevol generació de noves o majors aportacions a la gestió del centre, sigui per
incorporació de nous ajuntaments, serveis, ingressos públics, privats o millores
ofertades en la licitació seran repartides entre els ajuntaments segons percentatge
de població, un cop absorbit el diferencial cobert pel Consell.
Vuitena. La prestació del servei es realitzarà en igualtat de condicions per a la
totalitat de l’àmbit territorial i tots els ciutadans dels municipis inclosos en aquest
àmbit hi podran accedir en igualtat de condicions.
La capacitat actual del Centre Comarcal d’Atenció als Animals de Companyia del
Barcelonès és limitada. No obstant les parts pacten que com a mínim el gestor del
Centre ha de garantir les entrades mitjanes dels Ajuntaments dels últims 4 anys.
Novena. Aquest Conveni tindrà una durada de 4 anys a comptar de la seva
signatura.
Disposició transitòria: la liquidació del servei del 2016 es farà en base al cost total del
servei dels diferents contractes i les partides pressupostaries del 2016 aprovades
pels ajuntaments.
Disposició final: L’entrada en vigor d’aquest conveni, deixa sense efecte el conveni
del 2006 i les seves addendes successives.
I per tal que quedi constància i en prova de conformitat, es signa el present
document per quadruplicat, en el lloc i data indicats a l’inici.”
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a l’exercici 2016, en aplicació del conveni, per un
import de 70.900,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria següent del pressupost
municipal vigent:
Aplicació pressupostària
2016 N 311 3110 46500

Id.Op
A

Núm.Op
12016000017931/1

Import
70.900,00 €

D’acord amb la clàusula setena de l’esmentat conveni, es farà efectiu per a l’exercici 2016, el
pagament mensual dels imports reflectits a l’informe tècnic de data 30 de maig de 2016,
esmentat als antecedents.
Tercer.- Condicionar la despesa corresponent als exercicis 2017, 2018, 2019 i 2020 a
l’existència de crèdit adequat i suficient, quantitats que seran abonades mensualment, d’acord
amb les quantitats reflectides al mateix informe tècnic esmentat al punt anterior.
Quart.- Facultar regidor competent en matèria de salut per a la signatura de l’esmentat
conveni així com per realitzar totes les actuacions necessàries fins a la seva liquidació.
Cinquè.- Notificar la resolució a l'interessat i comunicar-la a la Intervenció i Tresoreria
municipals, per al respectiu coneixement i efectes.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8.
2. Aprovar l'expedient administratiu i de la licitació mitjançant procediment obert del
contracte de serveis de gestió i posada en pràctica de la Cavalcada de Reis.
Identificació de l’expedient
Tipus: Aprovació de l’expedient administratiu i de la licitació mitjançant procediment
obert del contracte de Serveis de gestió i posada en pràctica de la Cavalcada de
Reis.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Núm. expedient: 49/D-23/16
0639-CNT-CSEOB2016/000001
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Antecedents
1. En data 26 d’abril de 2016 el cap del departament d’Acció Cultural ha emès un informe
tècnic, segons el qual vista la insuficiència i la no conveniència d’ampliar els medis
personals i materials de què disposa l’Ajuntament per tal de cobrir les necessitats que es
tracten de satisfer mitjançant la present contractació i la necessitat de dur a terme aquesta
contractació es justifica en el fet de que la Cavalcada de Reis és una de les activitats més
importants del calendari festiu anual que es fa a la ciutat, sent un esdeveniment de cultura
popular i tradicional. Segons disposa l’article 3 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i
protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, les
administracions públiques de Catalunya han de fomentar la cultura popular i tradicional
catalana en llur àmbit territorial, proposa la contractació del Servei de gestió i posada en
pràctica de la Cavalcada de Reis.
2. En data 26 d’abril de 2016, el cap del departament d’Acció Cultural ha redactat els plecs
de prescripcions tècniques que regiran la contractació de referència que s’ha incorporat a
l’expedient, així mateix en data 27 d’abril de 2016 s’han emès els corresponents plecs de
clàusules administratives.
3. La 4a tinenta d’alcalde i regidora de Badalona Educadora, en data 27 d’abril de 2016, ha
resolt declarar acreditada la manca de mitjans personals i materials de l’Ajuntament per tal
de cobrir les necessitats que es tracten de satisfer mitjançant la contractació del Servei de
gestió i posada en pràctica de la Cavalcada de Reis; i incoar expedient administratiu per
procedir a la contractació del Servei de gestió i posada en pràctica de la Cavalcada de
Reis.
4. A efectes de la determinació del procediment d’adjudicació a seguir i els requisits de
publicitat, el valor estimat del contracte és de 390.000,00 euros IVA exclòs, que comprèn la
durada inicial del contracte establerta en 1 any (per un import de 130.000,00 euros, IVA
exclòs al tipus del 21%), més les seves possibles pròrrogues per dos períodes d’un any
cadascuna d’elles (per un import total pels dos anys de 260.000,00 euros, IVA EXCLÒS al
percentatge indicat, a raó de 130.000,00 euros per cada any, IVA EXCLÒS). El pressupost
màxim de licitació d’aquest contracte s’ha fixat en la quantitat total de 157.300,00 EUR IVA
INCLÒS (al tipus del 21 %), a raó de 130.000,00 euros el valor base del contracte i
27.300,00 euros, l’IVA al percentatge indicat.
Quant al finançament d’aquest contracte, del pressupost total de la licitació, la quantitat de
52.000 € més 10.920,00 € (21% IVA), total 62.920 EUR IVA inclòs ha d’anar a càrrec de la
partida núm. 331-3347-22610 del pressupost municipal de despeses de l’any 2016, i la
quantitat de 78.000, € més 16.380,00 € (21% IVA), total 94.380,00 € IVA INCLÒS restarà
sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de despeses de l’any 2017. Pel que fa a les possibles pròrrogues, les quantitats
aniran a càrrec de les corresponents aplicacions pressupostàries dels pressupostos
municipals corresponents a aquelles anualitats per atendre el seu pagament, de conformitat
amb el que preveu l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
5. En data 27 d’abril de 2016, s’ha emès el corresponent informe jurídic d’adequació de les
actuacions.
6. En data 30 de maig de 2016 el secretari general accidental ha informat favorablement els
plecs de clàusules administratives particulars; així com en data 3 de juny de 2016, ho fa fet
la intervenció general, certificant l’existència de crèdit amb el número d’operació RC
12016000013596/1, a càrrec de la partida núm. 331-3347-22610 del pressupost municipal
de despeses de l’any 2016.
Fonaments de dret
1. Segons disposa l’art. 25.2.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, en la redacció donada pel numero vuit de l'article primer de la Llei 27/2013, 27
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, el Municipi exercirà en
tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les
comunitats autònomes, les matèries següents: [...] m) Promoció de la cultura i equipaments
culturals.
2. Segons disposa l’art. 2 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura
popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, s’entén per cultura popular i tradicional
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el conjunt de les manifestacions de la memòria i de la vida col·lectives de Catalunya, tant
passades com presents. I segons disposa l’article 3 del mateix cos legal, les
administracions públiques de Catalunya han de fomentar la cultura popular i tradicional
catalana en llur àmbit territorial. A aquest efecte, les administracions públiques han de:
a) Fomentar i conservar les manifestacions de la cultura popular i tradicional i donar suport
a les entitats que les mantenen i les difonen.
b) Vetllar per la documentació de les festes i les tradicions ja desaparegudes.
c) Vetllar pel manteniment de les festes i les celebracions tradicionals.
d) Documentar, recollir i conservar els materials etnològics, en col·laboració amb els
museus i altres entitats.
e) Impulsar la difusió de la cultura popular i tradicional, d'acord amb la normativa vigent.
3. A la vista del seu objecte, aquest contracte és de caràcter privat i es tramita seguint els
procediments i tràmits assenyalats a la TRLCSP per als contractes de serveis, d’acord amb
l’article 20 del TRLCSP en relació amb l’annex 2 d’aquesta llei. Constitueixen la llei del
contracte aquest plec de clàusules administratives particulars i el plec de clàusules
administratives generals de l’Ajuntament publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB núm.36 Annex I de data 11.02.2003) aplicable als contractes d’aquest
tipus, en tot allò que no s’oposi a la legislació bàsica estatal de contractació pública. També
regirà el contracte el plec de prescripcions tècniques particulars regulador del servei de què
n’és l’objecte en tot allò que no s’oposi o contradigui les previsions d’aquest plec de
clàusules administratives, que, en qualsevol cas seran de prevalent aplicació respecte
d’aquelles prescripcions tècniques en cas de discrepància o discordança.
4. . Per a tot allò no previst expressament en el plec de clàusules administratives
particulars, en el plec de prescripcions tècniques particulars, ni el plec de clàusules
administratives generals s’aplicarà supletòriament la normativa següent a les fases de
preparació i adjudicació del contracte:
- El RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), i normativa de desenvolupament.
- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local.
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
- El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
- El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
- La resta de normes de Dret administratiu i, mancant aquestes, del Dret privat.
En quan a la seva preparació i adjudicació es regeix per la Llei contractual i per la
normativa administrativa i en quant als seus efectes i extinció es regirà per les normes de
dret privat, de conformitat amb el preceptuat a l’article 20 del TRLCSP.
5. Per tractar-se d’un contracte de serveis el valor estimat del qual és superior a 100.000
euros i no concórrer cap motiu per utilitzar un altre tipus de procediment, l’adjudicació del
mateix es realitzarà mitjançant procediment obert, d’acord amb el que disposa l’article 157
del TRLCSP.
6. Segons preceptua l’art. 109 del TRLCSP, la celebració de contractes per part de les
Administracions Públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que
s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes
previstos en l'article 22 d'aquesta Llei.
A l’expedient s’incorpora el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques que hagin de regir el contracte seguint el disposat a l’art. 115, 116 i
117 del TRLCSP.
7. Segons disposa la disposició addicional segona del TRLCSP l’aprovació del plec de
clàusules administratives particulars anirà precedida dels informes del Secretari o, en el seu
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cas, del titular de l’òrgan que tingui atribuïda la funció d’assessorament jurídic de la
Corporació, i de l’interventor. La resolució de l’alcaldessa de data 18 de gener de 2016
delega en la cap del servei de Central de Contractació de l’Àmbit de Badalona Democràtica,
els informes referits anteriorment en els quals les decisions a adoptar recaiguin en l’alcalde
o, per delegació, en els regidors i regidores d’aquesta corporació. A la vista que l’òrgan
competent en el cas que ens ocupa és la Junta de Govern local, com més endavant es dirà,
el titular de la secretaria general serà qui haurà d’informar els plecs de clàusules
administratives particulars d’aquest expedient.
8. L’art. 109 del TRLCSP, preceptua que a l’expedient administratiu haurà d'incorporar-se el
certificat d’existència de crèdit o document que legalment li substitueixi, i la fiscalització
prèvia de la intervenció, si escau, en els termes previstos en la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, general pressupostària. A la seva vegada, segons disposa l’art. 214 del TRLHL,
la intervenció municipal ha de certificar l’existència de crèdit adequat i suficient.
9. L’òrgan competent per aprovar aquesta contractació és la Junta de Govern Local d’acord
amb la resolució de delegació de competències de l’Alcaldessa de data 23/06/15, en
concret l’acord segon punt 6.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, número 49/D-23/16, corresponent al
contracte de serveis de gestió i posada en pràctica de la Cavalcada de Reis, que es tramita
de manera ordinària i per procediment obert.
SEGON.- Aprovar la licitació per a l’adjudicació del contracte de serveis de gestió i posada
en pràctica de la Cavalcada de Reis i aprovar la despesa d’aquesta contractació per un
valor estimat del contracte de 390.000,00 euros IVA exclòs, i un pressupost total de licitació
de 157.300,00 EUR IVA INCLÒS (al tipus del 21 %), a raó de 130.000,00 euros el valor
base del contracte i 27.300,00 euros, l’IVA al percentatge indicat.
La quantitat de 52.000 € més 10.920,00 € (21% IVA), total 62.920 EUR IVA inclòs ha d’anar
a càrrec de la partida núm. 331-3347-22610 del pressupost municipal de despeses de l’any
2016, i la quantitat de 78.000, € més 16.380,00 € (21% IVA), total 94.380,00 € IVA INCLÒS
restarà sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de despeses de l’any 2017. Pel que fa a les possibles pròrrogues, les quantitats
aniran a càrrec de les corresponents aplicacions pressupostàries dels pressupostos
municipals corresponents a aquelles anualitats per atendre el seu pagament, de conformitat
amb el que preveu l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que hauran de regir aquesta contractació; i procedir a l’obertura del procediment
d’adjudicació del contracte.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8.

Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
3. Aprovar definitivament l'expedient d'ocupació directa dels terrenys qualificats de
sistema inclosos dins la UA 2a del Pla Especial a les illes compreses entre els carrers
Progrés, Cervantes, Eduard Maristany i Ponent "Badrines".
Antecedents
1. Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 2 de maig de 2016 es va
acordar iniciar expedient d’ocupació directa de part de les finques situades al carrer
Indústria núm. 287-289, 291 i 293, amb referència cadastral UTM 6779202, incloses dins la
Unitat d’Actuació 2a de la Modificació puntual del PGM a les illes compreses entre els

Junta de Govern Local. Acta sessió núm. 15 / 20-06-2016

10

Secretaria General

carrers Progrés, Cervantes, Eduard Maristany i Ponent, aprovada definitivament per acord
de la CUB de data 13 de novembre de 2002, publicat al DOGC de data 17/12/02, així com
aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats per l’ocupació directa de les
esmentades finques amb l’objectiu d’obtenir la titularitat de part dels terrenys qualificats
d’equipament, espais lliures i vial de l’esmentat àmbit.
2. L’acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 2 de maig de 2016 pel qual
s’aprovava iniciar expedient d’ocupació directa de les esmentades superfícies va ser
notificat individualment als interessats i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 17
de maig de 2016.
3. Durant el tràmit d’informació pública no s’han presentat al·legacions contra l’esmentat
acord.
Fonaments de dret
1) Vist l’article 215.6 del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei d’urbanisme, transcorregut el termini d’informació pública s’aprova la relació de béns
i drets, el què comporta la declaració de la necessitat de l’ocupació directa, que habilita a
l’administració actuant per a l’ocupació immediata de les finques afectades. L’acord s’ha de
publicar al Butlletí Oficial de la Província i notificar als interessats.
2) D’acord amb l’apartat 7 de l’esmentat article 215 del Reglament de la LUC, aprovada la
necessitat d’ocupació, per dur a terme l’ocupació efectiva de la finca, l’Administració ha
d’estendre una acta d’ocupació amb els requisits establerts a l’esmentat precepte. Una
vegada signada l’esmentada acta, l’administració lliurarà als interessats una certificació dels
extrems en ella consignats.
Vist tot l’exposat, a criteri de la sotasignat procedeix aprovar definitivament l’expedient
d’ocupació directa de part de les finques situades al carrer de la Indústria núm. 287-289,
291 i 293, declarar la necessitat d’ocupació de les parts de finques objecte d’ocupació
directa i fixar el proper dia 1 de juliol de 2016 a les 11 hores del matí per a procedir a la
signatura de la corresponent acta d’ocupació.
La competència per aprovar el present acord correspon a la Junta de Govern Local, segons
Resolució d’Alcaldia de data 23 de juny de 2015 per la qual es van conferir competències a
favor de la mateixa.
Per tot això, no hi ha obstacle ni legal ni reglamentari per tal que el Regidor de Badalona
Habitable proposi a la Junta de Govern Local, seguint l’informe emès per la Tècnica
Superior en Dret del Departament de Gestió Urbanística i Habitatge, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats per l’ocupació directa de
part de les finques situades al carrer de la Indústria núm. 287-289, 291 i 293 incloses dins
la Unitat d’Actuació 2a de la Modificació puntual del PGM a les illes compreses entre els
carrers Progrés, Cervantes, Eduard Maristany i Ponent, aprovada definitivament per acord
de la CUB de data 13 de novembre de 2002, publicat al DOGC de data 17/12/02, amb
l’objectiu d’obtenir la titularitat de part dels terrenys qualificats d’equipament, espai lliure i
vial de l’esmentat àmbit.
La relació de béns i drets afectats, és la següent:
Descripció
Ref. Cadastral:
6779202
Adreça:
Indústria núm. 287-289, 291 i 293
Titular:
Srs. JCS i JCS
Finques registrals:
19.430, 19.434 i 19.432 de Badalona 1
Superfície segons Cadastre:
6.333m²
Superfície segons Registre:
7.090’76m²
Sup. segons Planejament:
7.931m²
Aprofitament polígon:
7.620m²st
Sup. objecte ocupació:
2.412m²
Participació dins polígon:
34,10%
Adjudicació aprofitament:
2.598,71m²
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SEGON.- Declarar la necessitat de l’ocupació directa de les esmentades superfícies,
d’acord amb l’article 215.6 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, fet que habilita a
l’Ajuntament per a l’ocupació immediata de les finques afectades.
TERCER.- Fixar el proper dia 1 de juliol de 2016 a les 11. hores del matí per procedir a la
signatura de l’acta d’ocupació.
QUART.- Publicar el present acord al BOP i notificar-lo als interessats d’acord amb l’article
215.6 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8.
4. Aprovar inicialment el Projecte de Taxació conjunta present per l'INCASOL en la
seva condició de beneficiària de l'expropiació, dels blocs, 61-62 situats a l'av.
Marqués de Montroig, num. 196-198 i 192-194 afectats per la Modificació Puntual del
PGM.
Antecedents
1. En data 19 d’abril de 2000 l’Ajuntament de Badalona i l’Institut Català del Sòl van signar
un conveni per a la construcció d’habitatges de protecció oficial al barri de Sant Roc. En
base a l’esmentat Conveni, l’Incasòl va executar la remodelació del barri en la condició
d’administració actuant.
2. Per acord del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 18 de desembre
de 2007 es va aprovar la Modificació puntual del Pla General Metropolità en front de
l’avinguda Marquès de Mont-Roig, al barri de Sant Roc, de Badalona (DOGC 17/06/08), la
qual delimita un únic polígon d’actuació que inclou les finques situades entre el carrer Vélez
Rubio, avinguda Marquès de Mont-Roig, prolongació del carrer Anselm Turmeda, carrer
Màlaga i la façana i els testers dels blocs inclosos en el PERI de Sant Roc. D’acord amb el
planejament, la superfície del polígon és de 4.993’29m² que inclou els tres blocs privats
situats front a l’avinguda Marquès de Mont-Roig entre els carrers Vélez Rubio i la
perllongació del carrer Anselm Turmeda i els sòls qualificats de clau 18 i de clau 6b
propietat de l’Incasòl, amb una total superfície de 4.993’29m² i es fixa com a sistema
d’execució de la unitat el d’expropiació.
3. Per escrit presentat en data 18 de febrer de 2015 pel Sr. Damià Calvet Valero, en qualitat
de Director de l’Institut Català del Sòl (INCASOL) s’ha sol·licitat a l’Ajuntament que nomeni
a l’INCASOL beneficiari de l’expropiació de les finques incloses dins el PAU-1 de la
Modificació puntual del Pla General Metropolità en front de l’avinguda Marquès de MontRoig, al barri de Sant Roc, de Badalona.
4. Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 1 d’abril de 2015 es va aprovar
declarar a l’Institut Català del Sòl (INCASOL) beneficiari de l’expropiació de les finques
incloses dins el Polígon d’Actuació 1 de la Modificació puntual del Pla General Metropolità
en front de l’avinguda Marquès de Mont-Roig, al barri de Sant Roc, de Badalona, aprovat
definitivament per acord del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 18 de
desembre de 2007 (DOGC 17/06/08), polígon que inclou els tres blocs privats situats front a
l’avinguda Marquès de Mont-Roig entre els carrers Vélez Rubio i la perllongació del carrer
Anselm Turmeda i els sòls qualificats de clau 18 i de clau 6b propietat de l’Incasòl, amb una
total superfície de 4.993’29m².
5. Per part de l’INCASÒL, actuant en la seva condició de beneficiària de les esmentades
expropiacions, en data 26 de maig de 2016 ha presentat a tràmit per a la seva aprovació
per part de l’Ajuntament del Projecte de Taxació Conjunta per l’expropiació de les finques
incloses en el polígon d’actuació previst a la Modificació puntual del PGM en front a
l’avinguda Marquès de Mont-Roig, al barri de Sant Roc de Badalona, concretament
l’expropiació dels blocs 61 i 62 situats a l’avinguda Marquès de Mont-Roig núm. 196-198 i
192-194 de Badalona.
Fonaments de dret
1) D’acord amb els articles 9 i 10 de la Llei d’Expropiació Forçosa, la legitimació per l’inici
d’expropiació dels blocs 61 i 62 situats a l’avinguda Marquès de Mont-Roig núm. 196-198 i
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192-194, bé donada per l’aprovació de la la Modificació puntual del PGM en front a
l’avinguda Marquès de Mont-Roig, al barri de Sant Roc de Badalona, aprovada
definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 18 de
desembre de 2007, publicat al DOGC en data 17 de juny de 2008, que qualifica les finques
de clau 18 (zona subjecta a ordenació volumètrica), de clau 18hp (habitatge protegit segons
ordenació volumètrica específica) i de clau 7b (equipaments de nova creació i àmbit local).
Aquest planejament té per objecte possibilitar la substitució dels últims blocs números 5758, 59-60 i 61-62 amb façana a l’avinguda Marquès de Mont-Roig, que varen quedar fora
del PERI de Sant Roc i que formen una barrera física amb l’avinguda reurbanitzada, a fi de
poder finalitzar l’actuació i donar continuïtat a l’eix mar-muntanya assolint la millor
connectivitat del barri.
2) Per part de l’INCASÒL s’ha presentat per a la seva aprovació per l’Ajuntament el
Projecte de taxació conjunta dels blocs 61 i 62 (av. Marquès de Mont-roig, núm. 196-198 i
192-194) afectats per la Modificació Puntual del PGM al front de l’avinguda Marquès de
Mont-roig, al barri de Sant Roc de Badalona. L’article 107 de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, Decret Legislatiu 1/2005, preveu que en totes les expropiacions derivades de
l’aplicació de la mateixa Llei, l’administració expropiadora pot optar entre tramitar
l’expropiació individualment per a cada finca o tramitar-ne la taxació conjunta, d’acord amb
el procediment següent:
- El projecte d’expropiació, un cop feta l’aprovació inicial per l’administració amb
competència expropiatòria, ha d’ésser posat a informació pública, per un termini d’un mes,
perquè les persones interessades, a les quals han d’ésser notificats els fulls d’apreuament
corresponents, puguin formular-hi observacions i reclamacions concernents a la titularitat o
la valoració de llurs drets respectius. Els titulars de béns i drets afectats poden formular el
seu propi full d’apreuament.
- L’aprovació definitiva del projecte d’expropiació correspon a la mateixa administració que
sigui competent per a l’aprovació inicial.
- La resolució del projecte d’expropiació ha d’ésser notificada individualment per
l’administració actuant a les persones titulars de béns i drets afectats. La notificació ha
d’advertir a les persones interessades que la manca de pronunciament en el termini dels
vint dies següents a la notificació es considera com una acceptació de la valoració fixada,
entenent-se en aquest cas que l’apreuament ha estat definitivament determinat. Si les
persones interessades, en el termini esmentat, manifesten per escrit llur disconformitat amb
la valoració aprovada, l’administració ha de transferir l’expedient al Jurat d’Expropiació de
Catalunya, perquè en fixi l’apreuament.
- L’aprovació definitiva del projecte de taxació conjunta implica la declaració d’urgència de
l’ocupació dels béns o drets afectats. En conseqüència, el pagament o el dipòsit de l’import
de la valoració establerta pel projecte de taxació conjunta habilita per a procedir a ocupar la
finca, sens perjudici de la valoració feta pel Jurat d’Expropiació de Catalunya, si s’escau, i
de la tramitació dels recursos que escaiguin respecte al preu just. L’aprovació del document
que incorpora l’acord a què es refereix l’article 103.5 també habilita per a procedir a ocupar
les finques.
3) Respecte als criteris de valoració que s’apliquen a la taxació conjunta s’han calculat
d’acord amb les previsions que fa el Reial Decret Legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre pel qual
s’aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, i el Reial Decret 1492/2011 de
24 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei del sòl, d’aplicació per
tractar-se de preceptes bàsics.
4) En quant al contingut del Projecte de taxació conjunta, aquest compleix amb els requisits
establerts a l’article 211 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, constant en el
mateix la causa de l’expropiació o instrument de planejament que li dóna suport, en aquest
cas la Modificació Puntual del PGM al front de l’avinguda Marquès de Mont-roig, al barri de
Sant Roc de Badalona; la identificació del polígon, la relació de béns i drets afectats
concreta i individualitzada amb la descripció de tots els aspectes materials i jurídics dels
béns i drets que resulten necessaris expropiar, la justificació raonada dels criteris de
valoració utilitzats d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre pel qual
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s’aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació, i els fulls d’apreuament individualitzats
de cada finca i altres drets derivats de l’expropiació.
Vist l’exposat, a criteri de la sotasignant procedeix aprovar inicialment el Projecte de taxació
conjunta dels blocs 61 i 62 (av. Marquès de Mont-roig, núm. 196-198 i 192-194) afectats per
la Modificació Puntual del PGM al front de l’avinguda Marquès de Mont-roig, al barri de Sant
Roc de Badalona presentat per l’INCASÒL en la seva condició de beneficiària de
l’expropiació i notificar personalment a tots els interessats el present acord donant-los
trasllat del full d’apreuament corresponent al seu dret.
5) La competència per aprovar el present dictamen la té la Junta de Govern Local, segons
Resolució de l’alcaldia de data 5 de juliol de 2011, pel qual es van conferir competències a
favor de la mateixa.
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 data 23 de juny
de 2015, proposi a la Junta de Govern Local, seguint l’informe emès per la Tècnica
Superior en Dret del Departament de Gestió Urbanística i Habitatge, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte de taxació conjunta presentat per l’INCASÒL en
la seva condició de beneficiària de l’expropiació, per l’expropiació dels blocs 61 i 62 situats
a l’avinguda Marquès de Mont-roig núm. 196-198 i 192-194 afectats per la Modificació
puntual del PGM al front de l’avinguda Marquès de Mont-roig, al barri de Sant Roc de
Badalona, que inclou la relació de béns i drets afectats concreta i individualitzada així com
els fulls d’apreuament corresponents a cadascun dels drets afectats.
SEGON.- Sotmetre el present acord a informació pública per termini d’un mes, i notificar
personalment a les persones interessades l’aprovació inicial del Projecte de taxació
conjunta donant-los trasllat del full d’apreuament corresponent al seu dret, per a què en
l’expressat termini puguin formular-hi observacions i reclamacions relatives tant a la
titularitat com a la valoració de llurs drets respectius, podent formular el seu propi full
d’apreuament.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8.

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 deu hores i setze minuts, de la qual com a
secretari general, dono fe.
Vist i plau
L’alcaldessa

El secretari general

M. Dolors Sabater i Puig

Isidre Martí i Sardà

Junta de Govern Local. Acta sessió núm. 15 / 20-06-2016

14

