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Acta

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

Secretari general
Interventor
Tresorer acc.

M. Dolors Sabater i Puig
José Antonio Téllez Oliva
Eulàlia Sabater Díaz
Fàtima Taleb Moussaoui
Francesc Duran i Vilalta
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Isidre Martí i Sardà
Julián Álamo Guijarro
Jordi Crisol i González

ABSENTS
Regidora
Regidor
Regidora

Agnès Rotger i Dunyó
Àlex Mañas Ballesté
Ma. Ángeles Gallardo Borrega

ORDRE DEL DIA
Aprovar l’acta número 24 corresponent a la sessió ordinària del dia 10 d’octubre de
2016.
Àmbit de Badalona Democràtica
1. Implantació del servei de notificació electrònica eNOTUM als òrgans col·legiats.
Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
2. Aprovar la rectificació d'error detectat a la resolució per a l'aprovació de la liquidació de la
pròrroga del conveni de col·laboració en relació al servei d'atenció als animals de
companyia per a l'any 2014.
3. Aprovar la minuta del conveni entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
departament d'Ensenyament, i l'Ajuntament de Badalona, per al sosteniment del
funcionament del Conservatori de Música de Badalona per al curs 2014-2015.
Proposicions urgents

Precs i preguntes
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Aprovar l’acta número 24 corresponent a la sessió ordinària del dia 10 d’octubre de
2016.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta que va tenir lloc el dia 10
d’octubre de 2016, la qual va ser aprovada per unanimitat.
Àmbit de Badalona Democràtica
1. Implantar el servei de notificació electrònica eNOTUM als òrgans col·legiats.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Implantació del servei de notificació electrònica eNOTUM als òrgans
col·legiats
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Interessats: Secretaris/àries dels òrgans col·legiats
Antecedents
El 25/04/16 mitjançant resolució del tinent d’alcalde de Badalona Democràtica es va
aprovar la instrucció 2/2016, sobre les notificacions electròniques. Aquesta instrucció
estableix l’obligatorietat de l’ús dels mitjans electrònics per a la pràctica de les notificacions
adreçades al personal al servei de l’Ajuntament de Badalona.
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques introdueix, entre d’altres, canvis substancials en matèria de notificacions
electròniques, les quals seran preferents i es realitzaran en la seu electrònica o en l’adreça
electrònica habilitada única, segons correspongui.
Amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, el proper dia 2 d’octubre, s’incrementa la
seguretat jurídica dels interessats establint noves mesures per garantir el coneixement de la
posada a disposició de les notificacions, com ara l’enviament d’avisos de notificació,
sempre que sigui possible, als dispositius electrònics i/o a adreces de correu electrònic que
l’interessat hagi comunicat.
Aquest Ajuntament té disponible i plenament operatiu el servei de notificacions
electròniques eNOTUM proveït pel Consorci AOC. Aquest servei dóna compliment als
requeriments i mesures tècniques i jurídiques establertes per la normativa vigent.
La diversitat d’òrgans municipals col·legiats recomana un desplegament progressiu del
servei de notificacions electròniques, actualment ja operatiu en les convocatòries de les
sessions plenàries i de la Junta de Govern Local. Així doncs, correspon ara desplegar el
servei de notificació electrònica en la resta d’òrgans col·legiats, com ara les comissions
d’estudis, consulta i informes, meses de contractació i òrgans de participació ciutadana,
entre d’altres.
Fonaments de dret
Article 40 i següents de la Llei 29/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques, en relació a la notificació electrònica.
Article 7 de la Llei 29/2010, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, en
relació a la cooperació i col·laboració entre les administracions públiques catalanes en
matèria d’ús dels mitjans electrònics.
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
28 de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que el tercer
tinent d’alcalde i regidor de Badalona Democràtica proposi a la Junta de Govern Local
d’aquest Ajuntament que adopti la següent proposta i resolgui en conformitat:
PRIMER.- Implantar el servei de notificacions electròniques en tots els òrgans municipals
col·legiats.
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SEGON.- Notificar aquest acord als secretaris dels òrgans municipals col·legiats per a posin
en funcionament el servei de notificacions electròniques, eNotum, en la convocatòria de les
seves sessions i en la relació amb els seus membres, abans del proper 31 de desembre.
Votació:
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7

Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
2. Aprovar la rectificació d'error detectat a la resolució per a l'aprovació de la
liquidació de la pròrroga del conveni de col·laboració en relació al servei d'atenció
als animals de companyia per a l'any 2014.
Fets
1. El Ple de l’Ajuntament de Badalona va delegar les competències definides als articles 16
i 17 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol de protecció dels animals, relatives a 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, i tasques d’adopció dels animals acollits.
Arrel d’aquesta delegació, en data 20 de desembre de 2006, l’Ajuntament de Badalona, va
signar amb el Consell Comarcal el Conveni de Col·laboració per a la prestació del servei
d’atenció als animals de companyia a través del Centre Comarcal del Barcelonès Nord.
2. En data 3 de desembre de 2008, el Ple del Consell Comarcal del Barcelonès va aprovar
el nou text del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Badalona, Sant Adrià de
Besòs i de Santa Coloma de Gramenet i el Consell Comarcal del Barcelonès, per a la
continuïtat de la prestació del servei d’Atenció als animals de companyia a través del
Centre Comarcal del Barcelonès Nord mitjançant el qual es prolonga fins a 31 de desembre
de 2009 la vigència del conveni signat entre les parts en data 20 de desembre de 2006.
3. El Ple del Consell Comarcal del Barcelonès Nord, en sessió de data 5 de desembre de
2012, va adoptar el següent acord: “Aprovar el conveni de col·laboració entre els
Ajuntaments de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet i el Consell
Comarcal del Barcelonès en relació al servei d'atenció als animals de companyia mitjançant
el qual es perllonga fins al 31 de desembre de 2013 la vigència del conveni signat entre les
parts en data 20 de desembre de 2006 incorporant-hi les quantificacions de les aportacions
econòmiques de les administracions signatàries al finançament dels costos d'aquest servei
públic.".
4. El cap de la unitat de protecció de la salut ha emès un informe tècnic, en data 14 de
gener de 2014, segons el qual recomana i proposa el següent:
- L’aprovació i signatura de la pròrroga per a l’any 2014 del Conveni de Col·laboració per a
la prestació del Servei d’Atenció als Animals de Companyia a través del Centre Comarcal
del Barcelonès.
- L’autorització de la despesa de 120.800,00 € de la partida 311-9421-46500 del Pressupost
Municipal 2014, en pròrroga de 2012, per abonar les despeses ocasionades per la
signatura d’aquest conveni, segons la seva clàusula segona..
- Que s'ordeni, d’acord amb el que estableix la clàusula tercera de la pròrroga, abans del 30
de juny de 2014, el primer pagament per la meitat de I'import anual, 60.400,00 euros, i
abans del 31 de desembre de 2014 el segon pagament per la quantitat restant, 60.400,00
euros.
5. Segons disposa la clàusula segona de la pròrroga que es proposa aprovar, la previsió de
l’aportació municipal de l’Ajuntament de Badalona és de 120.800,00 euros. El mecanisme
de pagament s’estableix a la clàusula quarta de la següent manera: la primera meitat de
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cadascuna de les aportacions municipal serà transferida al consell comarcal abans del dia
30 de juny i la segona meitat abans del 31 de desembre de 2014.
En cas que els costos reals del servei, segons acord que adopti el Consell General del
CCAAC, siguin inferiors al conjunt d’aportacions municipals, el Consell comarcal arbitrarà
els mecanismes per retornar els escreixos que corresponguin proporcionalment a cada
ajuntament.
6. En data 22 de gener de 2014 la intervenció municipal ha informat favorablement la
tramitació de l’expedient, imputant la despesa generada per la signatura d’aquesta pròrroga
a la següent aplicació pressupostària:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm.Operació

Import

2014 N 311 9421 46500

A

201400001315

120.800,00 €

Fonaments de dret
1. Segons disposa l’art. 66.1 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el
municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot
promoure tota mena d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer
les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns, i segons disposa l’article 71.1 del
mateix cos legal, per a la gestió dels seus interessos, el municipi també pot exercir activitats
complementàries de les pròpies d'altres administracions públiques i, en particular, les
relatives a, entre d’altres, l’educació, la cultura, la joventut i l'esport.
2. 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.
3. 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
formalitzin aquests organismes i entitats entre si, llevat que, per la seva naturalesa, tinguin
la consideració de contractes subjectes a aquesta llei.
4. Segons disposa l’art. 214 del TRLHL, la intervenció municipal ha de fiscalitzar prèviament
aquest expedient.
5. Atès que, la competència per aprovar aquesta proposta d’acord correspon a la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament, atorgada mitjançant acord plenari de
data 12 de juliol de 2011, i que, de conformitat amb la STS 161/2013, de 26 de setembre
(BOE Núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix que l’acord sigui adoptat en sessió pública de
la Junta de Govern Local, previ dictamen de comissió informativa competent per raó de la
matèria, de conformitat amb l’article 123 del ROFRJ, aprovat per reial decret 2568/1986, de
28 de novembre.
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, no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari per tal que la regidora de Serveis
Socials i Salut proposi a la Junta de Govern Local, que adopti la següent resolució:
Primer.- Aprovar la pròrroga per a l’any 2014 del Conveni de Col·laboració per a la
prestació del Servei d’Atenció als Animals de Companyia a través del Centre Comarcal del
Barcelonès Nord, amb vigència des del dia 1 de gener de 2014 i fins al dia 31 de desembre
de 2014, que literalment diu:
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I. “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 mitjançant el qual s’establia el marc de col·laboració interadministrativa per a la
implantació del servei comarcal d’atenció als animals de companyia.
II. Que d’acord amb la clàusula novena de l’esmentat conveni, no havent estat denunciat el
mateix per part de cap de les administracions signatàries, la vigència del conveni que
s’establia inicialment fins a 31 de desembre de 2007 i que es va anar perllongant de
manera continuada, ha quedat ara prorrogat fins a 31 de desembre de 2014.
Malgrat el perllongament automàtic de la vigència del conveni, les parts consideren adient
aprovar un nou conveni de pròrroga als efectes d’incorporar-hi alguns ajustos, d’acord amb
les següents
CLÀUSULES
Primera.
Es confirma el perllongament fins a 31 de desembre de 2014 de la vigència
del conveni de col·laboració per a la implantació del servei comarcal d’atenció als animals
de companyia signat en data 20 de desembre de 2006 entre els Ajuntament de Badalona,
de Sant Adrià de Besòs, de Santa Coloma de Gramenet i el Consell Comarcal del
Barcelonès, sense altres alteracions que les que a continuació s’especifiquen.
Segona.
Amb lleugers ajustos sobre els percentatges de distribució inicialment
establerts a la clàusula setena del conveni signat al desembre de 2006 i atès que el
pressupost anual del CCAAC per a l’exercici 2014 ha quedat quantificat en 255.214,35
euros, inclòs l’IVA del 21%, les aportacions que corresponen inicialment a cadascuna de les
administracions signatàries d’aquest conveni pel finançament dels costos del servei
comarcal durant l’any 2014 seran les següents:
Ajuntament de Badalona: 120.800 euros
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs: 23.500 euros
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 77.190 euros
Consell Comarcal del Barcelonès: 33.724,35 euros
Tercera.
Verificat que el nivell d’ocupació del Centre Comarcal d’Atenció als Animals
de Companyia del Barcelonès pateix habitualment situacions de saturació, les
administracions signatàries reforçaran i revisaran els protocols i mecanismes d’ entrada
d’animals al CCAAC, principalment amb les Policies Locals i la Guàrdia Urbana, al temps
que es potenciaran les campanyes de xipatge i identificació, dels animals per facilitar-ne la
identificació en cas que aquests arribin al Centre..
El Consell Comarcal vetllarà i potenciarà les adopcions.
Quarta. Durant l’any 2014 el mecanisme de pagaments de les aportacions municipals al
Consell s’efectuarà de la següent forma: la primera meitat de cadascuna de les aportacions
municipals serà transferida al Consell Comarcal abans del dia 30 de juny de 2014 i la
segona meitat, abans del 31 de desembre de 2014. En cas que els costos reals del servei,
segons acord que adopti el Consell General del CCAAC, siguin inferiors al conjunt
d’aportacions municipals, el Consell Comarcal arbitrarà els mecanismes per retornar els
escreixos que corresponguin proporcionalment a cada ajuntament.
Durant el primer trimestre de l’any següent, el Consell lliurarà als responsables municipals
un informe sobre les dades d’ocupació i la gestió del servei durant l’any 2014, als efectes
de verificar, si s’escau, els ajustos en el repartiment de costos establerts en cas que s’hagin
excedit significativament les quotes d’ocupació reservades per a cada municipi.
Els signataris d’aquest conveni arbitraran els mecanismes per tal de garantir l’aprovació del
conveni en els òrgans municipals pertinents abans del juny del 2014, i que els pagaments
de les aportacions municipals al Consell Comarcal del Barcelonès s’efectuen amb la
puntualitat prevista i que no es produeixen incompliments ni retards reiterats.
Cinquena. Pel que fa a la participació del Consell Comarcal del Barcelonès en el
finançament de les despeses que deriven de la prestació del servei, es mantenen els
compromisos incorporats fins a la data, amb l’abast que es detalla en aquesta clàusula.
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El Consell Comarcal del Barcelonès assumeix addicionalment el finançament al seu càrrec
de: totes les despeses d’adequació i rehabilitació dels edificis, equipaments i instal·lacions
del Centre, patis i zona perimetral exterior; els pagaments que es derivin dels elements
adscrits al servei dels quals sigui propietari (assegurances de l’edifici i vehicles, impostos i
assimilats) i els costos que deriven de la contractació de la Directora del Centre. El Consell
assumirà també el pagament de campanyes de promoció del Centre i de difusió del servei i
es farà càrrec de les despeses que puguin derivar-se de la participació de personal extern
que col·labori en la realització d’aquestes campanyes.
Durant l’any 2014 i inicialment en qualitat de prova pilot, per garantir les recollides de
gossos potencialment perillosos, i millorar la recollida d’emergència fora d’horari del
CCAAC, el Consell Comarcal del Barcelonès contractarà una empresa externa que podrà
fer fins a 10 serveis anuals per l’àmbit territorial.
Les despeses d’aquestes recollides seran també assumides directament pel CCB. Per a
definir els mecanismes de prestació d’aquestes recollides extraordinàries, s’elaborarà el
corresponent protocol, amb participació dels tècnics municipals i de la directora del CCAAC,
que s’aplicarà estrictament en els serveis prestats l’empresa o entitat contractada a l’efecte
pel Consell.
Sisena. D’acord amb el que s’especifica a la clàusula primera d’aquest conveni, es
mantenen sense alteració la resta de disposicions establertes al conveni inicial signat entre
les parts en data 20 de desembre de 2006, en l’abast enumerat a la clàusula tercera de
l’esmentat conveni i tenint en compte que totes les facultats que s’hi enumeren s’exerciran
en el marc de les competències delegades especificades en la clàusula segona del mateix i
en els termes previstos en la normativa d’establiment del servei i en el corresponent
reglament regulador d’aquest. “
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a l’exercici 2014, en aplicació de la pròrroga, per
un import de 120.800,00 € d’acord amb les aplicacions pressupostàries següents:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm.Operació

Import

2014 N 311 9421 46500

A

201400001315

120.800,00 €

Tercer.- Facultar a la regidora de l’Àrea de Serveis Socials i Salut per tal de procedir a la
signatura de l’esmentada pròrroga del conveni.
Quart.- 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: 7
Una vegada duta a terme aquesta sessió de la Junta de Govern Local, es va constatar
que la proposta d’acord trancrita al punt 2n de la preacta no coincideix amb
l’enunciat de l’esmentat punt de l’ordre del dia, essent la correcta, la proposta
d’acord que obra a l’expedient administratiu 37/C-02/2014, degudament signada. En
conseqüència, per tal de smerar l’errada de fet produïda,
On diu:
“Fets
1. El Ple de l’Ajuntament de Badalona va delegar les competències definides als articles 16
i 17 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol de protecció dels animals, relatives a 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, i tasques d’adopció dels animals acollits.
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Arrel d’aquesta delegació, en data 20 de desembre de 2006, l’Ajuntament de Badalona, va
signar amb el Consell Comarcal el Conveni de Col·laboració per a la prestació del servei
d’atenció als animals de companyia a través del Centre Comarcal del Barcelonès Nord.
2. En data 3 de desembre de 2008, el Ple del Consell Comarcal del Barcelonès va aprovar
el nou text del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Badalona, Sant Adrià de
Besòs i de Santa Coloma de Gramenet i el Consell Comarcal del Barcelonès, per a la
continuïtat de la prestació del servei d’Atenció als animals de companyia a través del
Centre Comarcal del Barcelonès Nord mitjançant el qual es prolonga fins a 31 de desembre
de 2009 la vigència del conveni signat entre les parts en data 20 de desembre de 2006.
3. El Ple del Consell Comarcal del Barcelonès Nord, en sessió de data 5 de desembre de
2012, va adoptar el següent acord: “Aprovar el conveni de col·laboració entre els
Ajuntaments de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet i el Consell
Comarcal del Barcelonès en relació al servei d'atenció als animals de companyia mitjançant
el qual es perllonga fins al 31 de desembre de 2013 la vigència del conveni signat entre les
parts en data 20 de desembre de 2006 incorporant-hi les quantificacions de les aportacions
econòmiques de les administracions signatàries al finançament dels costos d'aquest servei
públic.".
4. El cap de la unitat de protecció de la salut ha emès un informe tècnic, en data 14 de
gener de 2014, segons el qual recomana i proposa el següent:
- L’aprovació i signatura de la pròrroga per a l’any 2014 del Conveni de Col·laboració per a
la prestació del Servei d’Atenció als Animals de Companyia a través del Centre Comarcal
del Barcelonès.
- L’autorització de la despesa de 120.800,00 € de la partida 311-9421-46500 del Pressupost
Municipal 2014, en pròrroga de 2012, per abonar les despeses ocasionades per la
signatura d’aquest conveni, segons la seva clàusula segona..
- Que s'ordeni, d’acord amb el que estableix la clàusula tercera de la pròrroga, abans del 30
de juny de 2014, el primer pagament per la meitat de I'import anual, 60.400,00 euros, i
abans del 31 de desembre de 2014 el segon pagament per la quantitat restant, 60.400,00
euros.
5. Segons disposa la clàusula segona de la pròrroga que es proposa aprovar, la previsió de
l’aportació municipal de l’Ajuntament de Badalona és de 120.800,00 euros. El mecanisme
de pagament s’estableix a la clàusula quarta de la següent manera: la primera meitat de
cadascuna de les aportacions municipal serà transferida al consell comarcal abans del dia
30 de juny i la segona meitat abans del 31 de desembre de 2014.
En cas que els costos reals del servei, segons acord que adopti el Consell General del
CCAAC, siguin inferiors al conjunt d’aportacions municipals, el Consell comarcal arbitrarà
els mecanismes per retornar els escreixos que corresponguin proporcionalment a cada
ajuntament.
6. En data 22 de gener de 2014 la intervenció municipal ha informat favorablement la
tramitació de l’expedient, imputant la despesa generada per la signatura d’aquesta pròrroga
a la següent aplicació pressupostària:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm.Operació

Import

2014 N 311 9421 46500

A

201400001315

120.800,00 €

Fonaments de dret
1. Segons disposa l’art. 66.1 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el
municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot
promoure tota mena d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer
les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns, i segons disposa l’article 71.1 del
mateix cos legal, per a la gestió dels seus interessos, el municipi també pot exercir activitats
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complementàries de les pròpies d'altres administracions públiques i, en particular, les
relatives a, entre d’altres, l’educació, la cultura, la joventut i l'esport.
2. 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.
3. 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
formalitzin aquests organismes i entitats entre si, llevat que, per la seva naturalesa, tinguin
la consideració de contractes subjectes a aquesta llei.
4. Segons disposa l’art. 214 del TRLHL, la intervenció municipal ha de fiscalitzar prèviament
aquest expedient.
5. Atès que, la competència per aprovar aquesta proposta d’acord correspon a la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament, atorgada mitjançant acord plenari de
data 12 de juliol de 2011, i que, de conformitat amb la STS 161/2013, de 26 de setembre
(BOE Núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix que l’acord sigui adoptat en sessió pública de
la Junta de Govern Local, previ dictamen de comissió informativa competent per raó de la
matèria, de conformitat amb l’article 123 del ROFRJ, aprovat per reial decret 2568/1986, de
28 de novembre.
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, no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari per tal que la regidora de Serveis
Socials i Salut proposi a la Junta de Govern Local, que adopti la següent resolució:
Primer.- Aprovar la pròrroga per a l’any 2014 del Conveni de Col·laboració per a la
prestació del Servei d’Atenció als Animals de Companyia a través del Centre Comarcal del
Barcelonès Nord, amb vigència des del dia 1 de gener de 2014 i fins al dia 31 de desembre
de 2014, que literalment diu:
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 mitjançant el qual s’establia el marc de col·laboració interadministrativa per a la
implantació del servei comarcal d’atenció als animals de companyia.
IV.
Que d’acord amb la clàusula novena de l’esmentat conveni, no havent estat
denunciat el mateix per part de cap de les administracions signatàries, la vigència del
conveni que s’establia inicialment fins a 31 de desembre de 2007 i que es va anar
perllongant de manera continuada, ha quedat ara prorrogat fins a 31 de desembre de 2014.
Malgrat el perllongament automàtic de la vigència del conveni, les parts consideren adient
aprovar un nou conveni de pròrroga als efectes d’incorporar-hi alguns ajustos, d’acord amb
les següents
CLÀUSULES
Primera.
Es confirma el perllongament fins a 31 de desembre de 2014 de la vigència
del conveni de col·laboració per a la implantació del servei comarcal d’atenció als animals
de companyia signat en data 20 de desembre de 2006 entre els Ajuntament de Badalona,
de Sant Adrià de Besòs, de Santa Coloma de Gramenet i el Consell Comarcal del
Barcelonès, sense altres alteracions que les que a continuació s’especifiquen.
Segona.
Amb lleugers ajustos sobre els percentatges de distribució inicialment
establerts a la clàusula setena del conveni signat al desembre de 2006 i atès que el
pressupost anual del CCAAC per a l’exercici 2014 ha quedat quantificat en 255.214,35
euros, inclòs l’IVA del 21%, les aportacions que corresponen inicialment a cadascuna de les
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administracions signatàries d’aquest conveni pel finançament dels costos del servei
comarcal durant l’any 2014 seran les següents:
Ajuntament de Badalona: 120.800 euros
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs: 23.500 euros
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 77.190 euros
Consell Comarcal del Barcelonès: 33.724,35 euros
Tercera.
Verificat que el nivell d’ocupació del Centre Comarcal d’Atenció als Animals
de Companyia del Barcelonès pateix habitualment situacions de saturació, les
administracions signatàries reforçaran i revisaran els protocols i mecanismes d’ entrada
d’animals al CCAAC, principalment amb les Policies Locals i la Guàrdia Urbana, al temps
que es potenciaran les campanyes de xipatge i identificació, dels animals per facilitar-ne la
identificació en cas que aquests arribin al Centre..
El Consell Comarcal vetllarà i potenciarà les adopcions.
Quarta. Durant l’any 2014 el mecanisme de pagaments de les aportacions municipals al
Consell s’efectuarà de la següent forma: la primera meitat de cadascuna de les aportacions
municipals serà transferida al Consell Comarcal abans del dia 30 de juny de 2014 i la
segona meitat, abans del 31 de desembre de 2014. En cas que els costos reals del servei,
segons acord que adopti el Consell General del CCAAC, siguin inferiors al conjunt
d’aportacions municipals, el Consell Comarcal arbitrarà els mecanismes per retornar els
escreixos que corresponguin proporcionalment a cada ajuntament.
Durant el primer trimestre de l’any següent, el Consell lliurarà als responsables municipals
un informe sobre les dades d’ocupació i la gestió del servei durant l’any 2014, als efectes
de verificar, si s’escau, els ajustos en el repartiment de costos establerts en cas que s’hagin
excedit significativament les quotes d’ocupació reservades per a cada municipi.
Els signataris d’aquest conveni arbitraran els mecanismes per tal de garantir l’aprovació del
conveni en els òrgans municipals pertinents abans del juny del 2014, i que els pagaments
de les aportacions municipals al Consell Comarcal del Barcelonès s’efectuen amb la
puntualitat prevista i que no es produeixen incompliments ni retards reiterats.
Cinquena. Pel que fa a la participació del Consell Comarcal del Barcelonès en el
finançament de les despeses que deriven de la prestació del servei, es mantenen els
compromisos incorporats fins a la data, amb l’abast que es detalla en aquesta clàusula.
El Consell Comarcal del Barcelonès assumeix addicionalment el finançament al seu càrrec
de: totes les despeses d’adequació i rehabilitació dels edificis, equipaments i instal·lacions
del Centre, patis i zona perimetral exterior; els pagaments que es derivin dels elements
adscrits al servei dels quals sigui propietari (assegurances de l’edifici i vehicles, impostos i
assimilats) i els costos que deriven de la contractació de la Directora del Centre. El Consell
assumirà també el pagament de campanyes de promoció del Centre i de difusió del servei i
es farà càrrec de les despeses que puguin derivar-se de la participació de personal extern
que col·labori en la realització d’aquestes campanyes.
Durant l’any 2014 i inicialment en qualitat de prova pilot, per garantir les recollides de
gossos potencialment perillosos, i millorar la recollida d’emergència fora d’horari del
CCAAC, el Consell Comarcal del Barcelonès contractarà una empresa externa que podrà
fer fins a 10 serveis anuals per l’àmbit territorial.
Les despeses d’aquestes recollides seran també assumides directament pel CCB. Per a
definir els mecanismes de prestació d’aquestes recollides extraordinàries, s’elaborarà el
corresponent protocol, amb participació dels tècnics municipals i de la directora del CCAAC,
que s’aplicarà estrictament en els serveis prestats l’empresa o entitat contractada a l’efecte
pel Consell.
Sisena. D’acord amb el que s’especifica a la clàusula primera d’aquest conveni, es
mantenen sense alteració la resta de disposicions establertes al conveni inicial signat entre
les parts en data 20 de desembre de 2006, en l’abast enumerat a la clàusula tercera de
l’esmentat conveni i tenint en compte que totes les facultats que s’hi enumeren s’exerciran
en el marc de les competències delegades especificades en la clàusula segona del mateix i
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en els termes previstos en la normativa d’establiment del servei i en el corresponent
reglament regulador d’aquest. “
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a l’exercici 2014, en aplicació de la pròrroga, per
un import de 120.800,00 € d’acord amb les aplicacions pressupostàries següents:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm.Operació

Import

2014 N 311 9421 46500

A

201400001315

120.800,00 €

Tercer.- Facultar a la regidora de l’Àrea de Serveis Socials i Salut per tal de procedir a la
signatura de l’esmentada pròrroga del conveni.
Quart.- Notificar la resolució a l'interessat i comunicar-la a la Intervenció i Tresoreria
municipals, per al respectiu coneixement i efectes.”
Ha de dir:
“Fets
1. En data 26 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local, va adoptar un acord pel qual
s’aprovava la liquidació de la pròrroga del conveni de col·laboració en relació al servei
d’atenció als animals de companyia per a l’any 2014.
2. El punt primer de la part dispositiva de l’acord esmentat diu:
“Aprovar la liquidació presentada pel Consell Comarcal del Barcelonès, NIF P5800012-F,
del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Badalona, del conveni de col·laboració en
relació al servei d’atenció als animals de companyia per a l’any 2014, per un import total de
114.875,05 €.”
3. S’ha detectat un error numèric en l’import aprovat de la liquidació que consta en el punt
esmentat a l’apartat anterior, i on posa 114.875,05 euros hauria de constar 114.012,21
euros.
Fonaments de dret
1) L’article 105.2 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i de
procediment administratiu comú, modificat per la Llei 4/1999, estableix que les
administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus
actes.
2) L’òrgan competent per a l’aprovació de la liquidació del Conveni de col·laboració en
relació al servei d’atenció als animals de companyia per a l’any 2014 és la Junta de Govern
Local, per ser l’òrgan que va aprovar la liquidació de l’esmentat conveni i per ser un conveni
amb una despesa superior a 75.000 euros, d’acord amb la resolució d’alcaldia de data 23
de juny de 2015 del cartipàs municipal vigent.
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, no hi ha
obstacle d’ordre legal ni reglamentari per tal que, la Junta de Govern Local, a proposta del
5è tinent d’alcalde i regidor de Badalona Justa i Inclusiva, adopti el següent acord:
PRIMER.- Rectificar en part l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió
celebrada el dia 26 de setembre de 2016, atès l’error numèric detectat en el seu punt primer
de manera que,
on diu:
(...)
PRIMER: “Aprovar la liquidació presentada pel Consell Comarcal del Barcelonès, NIF
P5800012-F, del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Badalona, del conveni de
col·laboració en relació al servei d’atenció als animals de companyia per a l’any 2014, per
un import total de 114.875,05 euros.”
(...)
Ha de dir:
(…)
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PRIMER: Aprovar “Aprovar la liquidació presentada pel Consell Comarcal del Barcelonès,
NIF P5800012-F, del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Badalona, del conveni
de col·laboració en relació al servei d’atenció als animals de companyia per a l’any 2014,
per un import total de 114.012,21 euors.”
(…)
SEGON.- Notificar aquesta resolució a la Intervenció i a la tresoreria municipal, pel seu
coneixement i efectes.”
3. Aprovar la minuta del conveni entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
departament d'Ensenyament, i l'Ajuntament de Badalona, per al sosteniment del
funcionament del Conservatori de Música de Badalona per al curs 2014-2015.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Aprovació de la minuta del conveni entre l’administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Badalona, per al
sosteniment del funcionament del Conservatori de Música de Badalona de Titularitat de la
corporació local per al curs 2014-2015.
Caràcter: Definitiu. Posa fi a la via administrativa.
Òrgan competent: Junta de Govern Local
Núm. expedient: 194/C05-2016
Antecedents
1. S’ha rebut per correu postal, proposta del conveni en el sentit descrit a la referència.
2. En data 5 de setembre de 2016, el gerent del Patronat de la Música de Badalona ha
informat favorablement la conveniència d’aprovar el conveni entre l’administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de
Badalona, per al sosteniment del funcionament del Conservatori de Música de Badalona de
Titularitat de la corporació local per al curs 2014-2015.
Fonaments de Dret
Primer.- Vist el que preveuen els articles 4.1.d de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 55.d i
57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, les administracions públiques
tenen el deure de prestar-se en l’àmbit propi, la cooperació i assistència actives que les
altres administracions els hi puguin sol·licitar per l’exercici eficaç de les seves
competències, emprant, entre d’altres formules, la formalització de convenis de
col·laboració.
Segon.- Vist el que preveuen els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), l’article 3.d)
de la LCSP pel conveni s’estableix una cooperació consensual entre ens locals o entre
aquest i altres administracions públiques per a la prestació de serveis o per al
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes en la satisfacció dels quals
tinguin un interès comú. Els convenis interadministratius tenen caràcter voluntari i base
negocial i es regulen per les seves pròpies clàusules, per la legislació comuna de règim
local i sectorial, si s’escau, i subsidiàriament per les normes de contractació administrativa, i
si tenen per objecte la delegació o assignació de funcions administratives es regeixen per
les normes reguladores de les corresponents competències i, en tot cas, per les relatives a
les relacions interadministratives.
Tercer.- Vist l’article 200.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Ensenyament disposa que
el Departament pot subvencionar ensenyaments de règim especial.
Quart.- Vist el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, regula les subvencions i les
transferències de la Generalitat de Catalunya.
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Cinquè.- Vist el número 3 de la lletra D) del punt primer de l’acord de Ple de data 12 de
juliol de 2011 de delegació de les competències plenàries respecte a la sol·licitud i
acceptació de subvencions i/o ajuts de naturalesa econòmica en la Junta de Govern Local.
Proposta de resolució:
En conseqüència i d'acord amb l'article 172 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, la regidora de Badalona Educadora proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció del següent acord:
PRIMER. APROVAR la minuta del conveni i, per tant, acceptar la subvenció, entre
l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d’Ensenyament, i
l’Ajuntament de Badalona, per al sosteniment del funcionament del Conservatori de Música
de Badalona de Titularitat de la corporació local per al curs 2014-2015, que té el següent
tenor literal:
“CONVENI SUBVENCIONAL ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, I L’AJUNTAMENT
DE BADALONA PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DEL CONSERVATORI
DE MÚSICA DE BADALONA DE TITULARITAT DE LA CORPORACIÓ LOCAL PER AL
CURS 2014-2015
Barcelona,
REUNITS
L’Honorable Senyora Meritxell Ruiz i Isern, consellera del Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya.
La Il·lustríssima Senyora Dolors Sabater Puig, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de
Badalona.
ACTUEN
La primera, en nom i representació del Departament d’Ensenyament, d’acord amb el
nomenament fet pel Decret 3/2016, de 13 de gener, i en ús de les facultats que li atribueix
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l'Administracíó de la Generalitat de Catalunya.
El segon, en nom i representació de l’Ajuntament de Badalona, amb NIF P0801500J, en
virtut de les facultats que li són reconegudes a l’article 53.1 del Text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Les parts es reconeixen recíprocament la competència i la capacitat legal per tal de
formalitzar aquest conveni i en conseqüència:
EXPOSEN
L’article 200.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, disposa que el Departament
d’Ensenyament pot subvencionar ensenyaments de règim especial.
L’article 65 de l’esmentada Llei estableix, dintre dels ensenyaments artístics reglats de
música, els ensenyaments professionals de música.
A Catalunya, els centres públics que imparteixen els ensenyaments reglats de grau
professional de música són de titularitat de l’Administració local de Catalunya.
El Departament d’Ensenyament ha col·laborat en el sosteniment del funcionament dels
conservatoris de música, de titularitat de les corporacions locals.
D’acord amb les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament, l’import
que s’atorga per al sosteniment del funcionament dels conservatoris de música de titularitat
de les corporacions locals, per al curs 2014-2015, és de 2.388,00 euros per alumne i curs.
El capítol IX del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, regula les subvencions i les transferències de la
Generalitat de Catalunya.
Tenint en compte la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
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Per acord de Govern de 26 de juliol de 2016, s’ha autoritzat la subscripció d’aquest conveni
de subvenció per al finançament del conservatori de música de titularitat de la corporació
local, per al curs escolar 2014-2015.
Aquest conveni ha estat aprovat per l’òrgan competent de la corporació local en data
Atesos aquests antecedents, així com els interessos de les parts, aquestes acorden
subscriure aquest conveni amb subjecció a les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte del conveni
El Departament d’Ensenyament atorga una subvenció a l’Ajuntament de Badalona, per al
finançament de les despeses de personal i les despeses de funcionament del Conservatori
de Música de Badalona, per a la impartició dels ensenyaments professionals de música al
centre durant el curs 2014-2015.
SEGONA.- Import de la subvenció
1. El mòdul de subvenció que s’aplica, corresponent al curs 2014-2015, és de 2.388,00
euros per alumne i curs. El nombre d’alumnes a finançar serà, com a màxim, el de la
capacitat màxima autoritzada al centre.
2. L’aportació màxima del Departament d’Ensenyament, per al curs escolar 2014-2015 és el
resultat d’aplicar el mòdul de 2.388,00 euros per a cada alumne matriculat amb el límit de la
capacitat autoritzada d’acord amb el detall següent:
Centre
Alumnes finançats
Import màxim
Curs 2014-2015
Curs 2014-2015
Conservatori de Música
de Badalona
(08038363)

180

429.840,00€

Total import màxim conveni: 429.840,00 euros
TERCERA.- Pagament de la subvenció i justificació de les despeses del curs escolar
1. Per al pagament de la subvenció, la corporació local titular del centre haurà de trametre
al Servei de Règim Econòmic i Administratiu de Centres Públics de la Direcció General de
Centres Públics, la documentació següent:
a) Acord del ple o òrgan competent de la corporació local pel qual s’accepta la subvenció.
b) Certificació del interventor/a o secretari/ària –interventor/a de la corporació local sobre
la despesa del servei prestat. Aquesta certificació ha d’incloure una relació de despeses on
consti: la data i el número de la factura o nòmina, el NIF i el nom del creditor, el concepte,
l’import de la despesa, la data del seu pagament i l’aplicació pressupostària. A més, s’han
de fer constar els ingressos percebuts pel mateix servei (dades referides al curs acadèmic
2014-2015).
c) Declaració relativa a altres subvencions rebudes pel mateix concepte, concedides per
altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.
d) Memòria signada de les actuacions que s’han portat a terme, justificant les dades
presentades en la sol·licitud.
El termini per presentar la documentació justificativa corresponent al curs 2014-2015,
finalitza el 31 d’octubre de 2016.
2. L’aportació definitiva del Departament d’Ensenyament s’ajustarà d’acord amb la
justificació de les despeses presentada pel titular del centre, tenint en compte l’ import
màxim establert a la clàusula segona del conveni per al curs escolar 2014-2015.
3. L’import de la subvenció concedida en cap cas no pot ésser una quantia que, aïlladament
o en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.
4. La despesa d’aquest conveni es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació EN0119
D/460000800/4210/0000 del pressupost de la Generalitat de Catalunya de 2015 prorrogat
per a l’any 2016.
QUARTA .- Compromisos de la corporació local
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1. La corporació local afirma que la programació de l’oferta educativa, l’admissió d’alumnes,
les normes d’organització del centre, les titulacions del professorat i qualsevol aspecte
relacionat amb l’activitat acadèmica del centre s’ajusta al règim que estableix el
Departament d’Ensenyament.
2. El titular del centre estarà obligat a sotmetre’s al control financer i facilitarà tota la
informació que li sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura
de Comptes o altres òrgans competents, d’acord amb el que disposa l’article 92.2h) del
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
CINQUENA.- Revocació de la subvenció
El Departament d’Ensenyament podrà procedir a la revocació total o parcial de la subvenció
atorgada en aquest conveni, en els supòsits següents:
a) L’incompliment de l’obligació de justificació tal i com es preveu a la clàusula tercera o la
justificació insuficient.
b) L’obtenció de la subvenció sense reunir les condicions requerides.
c) L’incompliment de la finalitat per la qual la subvenció va ser concedida, total o
parcialment, al destinar les quantitats percebudes a finalitats diferents.
d) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o amagant les que
haguessin impedit la seva obtenció.
e) La resta de causes previstes a l’article 99 de Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, i l’article 37 de la Llei 38/2003, general de subvencions, tal i com consta
a la clàusula setena d’aquest conveni.
SISENA.- Personal docent
Pel que fa a la contractació de personal docent i de serveis, el titular del centre docent
adequarà la seva actuació a allò que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i al Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
En cap cas el Departament d’Ensenyament assumirà obligacions patronals respecte del
personal dels centres de titularitat de les corporacions locals.
SETENA.- Règim jurídic
Aquest conveni està sotmès als requisits establerts en el capítol IX del Text refós de la llei
de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, i allò previst a la Llei 38/2003, general de subvencions, de 17 de novembre. El
control del compliment de l’objecte, les condicions i la finalitat de les quantitats rebudes
s’efectuarà d’acord amb allò previst en el Text refós i en la Llei anteriorment esmentats
L’Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic, en els termes
establerts per la Llei de finances públiques podran portar a terme actuacions de control i
requerir informació al destinatari o destinatària final del fons, fins i tot en els supòsits en què
aquest no sigui el beneficiari o beneficiària inicial de la subvenció d’acord amb el que
preveu l’article 90 bis del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya.
L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables al
beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 99 del Text refós de la llei de
finances públiques de Catalunya i a l’article 37 de la Llei 38/2003, podrà donar lloc a la
revocació de la subvenció.
VUITENA.- Vigència del conveni
Aquest conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura, i amb efectes de l’1 de
setembre de 2014 fins al 31 de desembre de 2016.
NOVENA.- Publicitat del conveni
L’Administració titular del conservatori farà constar en tota la informació i publicitat referida
al centre, que aquest conservatori és sostingut per la Generalitat de Catalunya.
DESENA.- Resolució del conveni
La resolució anticipada del conveni es podrà produir per mutu acord de les parts, que es
manifestarà per escrit, o per qualsevol altra causa prevista en la normativa d’aplicació.
ONZENA .- Jurisdicció competent
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Les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes
d’aquest conveni seran resoltes per la consellera d’Ensenyament. Contra els seus actes
que posen fi a la via administrativa podrà interposar-se recurs contenciós administratiu
d’acord amb la normativa reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
I en prova de conformitat i perquè així consti, les parts signen el present conveni i, per
duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data assenyalats a l’encapçalament.”
SEGON. FACULTAR a l’alcaldessa per tal que, en nom i representació d’aquest
Ajuntament, signi l’esmentat conveni.
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució al Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya.
Votació:
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
Proposicions urgents
No se’n va presentar cap.
Precs i preguntes
No se’n va produir cap.
Final.
La presidència dóna per acabada la sessió a les nou hores i vint-i-cinc minuts, de la qual
com secretari general, dono fe.

Vist i plau
L’alcaldessa

El secretari general

M. Dolors Sabater i Puig

Isidre Martí i Sardà
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