Secretaria General

NÚM.: 9/2020
ÒRGAN: Junta de Govern Local
SESSIÓ: Ordinària
DATA: 23 de juny de 2020
HORA: 13:00
DOCUMENT: Acta
A la Sala de reunions de la quarta planta de l’Edifici El Viver, a 23 de juny de 2020, es reuneix
la Junta de Govern Local en primera convocatòria.
ASSISTENTS:
Xavier García Albiol
Juan Fernández Benítez
Cristina Agüera Gago
Daniel Gracia Álvarez
Irene González Poveda
Remedios Hijano Cruzado
Leonor Martínez Lacambra

Alcalde
1r. Tinent d'Alcaldia
2a. Tinent d'Alcaldia
3r. Tinent d'Alcaldia
4a. Tinent d'Alcaldia
Secretaria accidental
Viceinterventora

PP
PP
PP
PP
PP

ASSISTENTS COM A OBSERVADORS:
Han assistit d’acord amb la resolució de l’alcalde de 26 de maig de 2020, com a
observadors/es, amb veu però sense vot:
Andrea Zapata Alfonso
Nora San Sebastián Martínez

Regidora
Regidora

PSC
GBeC

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 8 corresponent a la sessió ordinària del dia 16 de juny de 2020.
Alcaldia
2. Departament de Gestió Urbanística. Expedient: 2019/00004731H :
Aprovació inicial del projecte de Bases i Estatuts que han de regir la Junta de Compensació de
la UA 5 del PERI de Sistrells.
3. Departament Jurídic
2020/00012223A :

i

Administració

General

de

Govern

i

Territori.

Expedient:

Aprovar inicialment la modificació parcial de l’estudi de detall per a l’ordenació arquitectònica de
l’illa 3 del polígon J, Montigalà – Batllòria.
4. Departament de Gestió Urbanística. Expedient: 2019/00001327H :
Aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació de propietari únic de les finques incloses
dins l’àmbit de la Unitat d’Actuació «Noi del Sucre» de la Modificació puntual del Pla General
Metropolità a l’àmbit de les zones 14 del barri de la Salut entre el carrer Salvador Seguí, el
passatge dels Encants i l’avinguda Marquès de Sant Mori de Badalona.
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Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones
5. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2019/00034756T :
Proposta de Resolució d’aprovació de la modificació de les bases reguladores, concretament
les bases 2, 8.4 i 10, de la convocatòria de 19 places vacants d’agent de Guàrdia Urbana,
mitjançant mobilitat interadministrativa, pel sistema de concurs oposició, entre funcionaris/àries
de carrera de cossos de policia local de Catalunya i funcionaris/àries del Cos de Mossos
d'Esquadra o d'altres forces i cossos de seguretat de l'Estat destinats a Catalunya, per adaptarles a la Disposició Addicional 8ª de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de
Catalunya, introduïda per la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres,
administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen
en el medi ambient.
Proposicions urgents

Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta número 8 corresponent a la sessió ordinària del dia 16 de juny de 2020.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió ordinària del dia 16 de
juny de 2020.
Alcaldia
2. Departament de Gestió Urbanística Expedient: 2019/00004731H :
Aprovació inicial del projecte de Bases i Estatuts que han de regir la Junta de
Compensació de la UA 5 del PERI de Sistrells.
Vist l’informe emès per la Tècnica Superior en Dret del departament de Gestió Urbanística, el
qual literalment diu el següent:
«Antecedents
1. En data 4 de maig de 2020 mitjançant escrit presentat al Registre General els Srs.
i
actuant en nom propi, han presentat per a la
seva aprovació inicial el Projecte d’Estatuts i Bases d’Actuació que han de regir la Junta de
Compensació de la Unitat d’Actuació núm. 5 de la Modificació del PERI del barri de Sistrells de
Badalona.
2. En data 27 de febrer de 2017 es va aprovar la Modificació del PERI del barri de Sistrells,
publicada al DOGC en data 13 d’abril de 2017, gaudint per tant de plena executivitat.
L’esmentat planejament delimita una unitat d’actuació (UA 5) que inclou les finques situades a
la cantonada formada pel carrer Escultor Manolo Hugué i l’avinguda Catalunya que a
continuació es relacionaran i fixa com sistema d’actuació el de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica.
3. L’àmbit territorial de la UA 5 de la Modificació del PERI del barri de Sistrells de Badalona
compren la següent relació de finques i propietaris:
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UTM:
Adreça:
Titulars:
Sup. total:
Sup. Inclosa:
Finca registral:
UTM:
Adreça:
Titulars:
Sup. total:
Sup. Inclosa:
Finca registral:

5989201DF3858H
carrer Escultor Manolo Hugué

UTM:
Adreça:
Titulars:
Sup. total:
Sup. Inclosa:
Finca registral:
UTM:
Adreça:
Titulars:
Sup. total:
Sup. Inclosa:
Finca registral:
UTM:
Adreça:
Titulars:
Remedios

5989204DF3858H
avinguda Catalunya
Inmoglaciar Catalunya, S.L.U.
57m²
totalitat de la finca
Núm. 50.507 de Badalona 2
5989205DF3858H
avinguda Catalunya

i
149m²
totalitat de la finca
Núm. 39.896 (abans 12.303) de Badalona 2
5989203DF3858H
avinguda Catalunya
35m²
totalitat de la finca
Núm. 34.771 de Badalona 2

24m²
totalitat de la finca
no consten dades
5989250DF3858H
carrer Escultor Manolo Hugué
,

Sup. total:
122m²
Sup. Inclosa:
totalitat de la finca
Finca registral:
Núm. 16.830, 33.750, 395 i 398 de Badalona 2
UTM:
5989252DF3858H
Adreça:
avinguda Catalunya
Titulars:
Sup. total:
30m²
Sup. Inclosa:
totalitat de la finca
Finca registral:
Núm. 25.933 de Badalona 2
UTM:
5989253DF3858H
Adreça:
avinguda Catalunya
Titulars:
Sup. total:
62m²
Sup. Inclosa:
totalitat de la finca
Finca registral:
Núm. 24.630 de Badalona 2
UTM:
5989256DF3858H
Adreça:
avinguda Catalunya
Titulars:
Ajuntament de Badalona
Sup. total:
289m²
Sup. Inclosa:
totalitat de la finca
Finca registral:
Núm. 50.678 de Badalona 2
4. El projecte de Bases i Estatuts ha estat presentat pels Srs.
i
que juntament amb l’Ajuntament de Badalona són propietari de més del
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50% dels terrenys inclosos dins la Unitat d’Actuació núm. 5 de la Modificació del PERI del barri
de Sistrells de Badalona.
5. Per resolució del 4rt Tinent d’alcaldia i Regidor de l’Àmbit de Govern i Territori de data 24 de
gener de 2020 es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Badalona a la Junta de Compensació
de la Unitat d’Actuació núm. 5 de la Modificació del PERI de Sistrells en la qualitat de propietari
de la finca situada a l’avinguda de Catalunya
inscrita al Registre de la Propietat
núm. 2 de Badalona (finca registral 50.678).
Fonaments de dret
L’àmbit de la UA 5 de la Modificació del PERI del barri de Sistrells de Badalona té assignat per
a la seva execució el sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació. Donat que els
terrenys que componen l’àmbit d’actuació no pertanyen a un sol propietari, d’acord amb allò
que determinen l’article 130 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme (LUC), els articles 170 i 171 del Reglament de la LUC i l’article 157 del
Reglament de Gestió Urbanística, es fa precís aprovar el projecte de bases d’actuació, així com
els estatuts que han de regir la Junta de Compensació a què els propietaris venen obligats a
constituir-se
D’acord amb l’article 130.3 del DL 1/2010, “la iniciativa de la modalitat de compensació bàsica
correspon als propietaris o propietàries de finques la superfície de les quals representi més del
50% de la superfície total del polígon d’actuació urbanística”.
El procediment d’aprovació dels projectes de Bases i Estatuts és l’establert a l’article 119 del
DL 1/2010, essent aprovació inicial, informació pública durant el termini d’un mes i aprovació
definitiva acordada per l’administració urbanística actuant.
Els projectes presentats compleixen amb les determinacions fixades per la Llei d’Urbanisme,
pel seu Reglament (articles 197 i 198) i pel Reglament de Gestió Urbanística.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les
delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Resolució 2020003532 de data 26
de maig de 2020, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 10 de juny de 2020.
Conclusions
Per tot això, a criteri de la sotasignat, procedeix aprovar inicialment el Projecte d’Estatuts i
Bases d’Actuació que han de regir la Junta de Compensació de la Unitat d’Actuació núm. 5 de
la Modificació del PERI del barri de Sistrells de Badalona.”
PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte d’Estatuts i Bases d’Actuació que han de regir la
Junta de Compensació de la Unitat d’Actuació núm. 5 de la Modificació del PERI de Sistrells,
aprovada definitivament en data 27 de febrer de 2017 i publicat al DOGC en data 13 d’abril de
2017.
SEGON.- Sotmetre l’esmentat projecte a informació pública, al BOP i al taulell d’anuncis
municipal durant el termini d’un mes d’acord amb l’article 119 del Decret Legislatiu 1/2010 pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, durant els quals es podran formular les
al·legacions que s’estimin adients.
TERCER.- Notificar l’acord d’aprovació inicial als propietaris de totes les finques incloses dins
de l’àmbit sotmès a reparcel·lació, per a què, en el termini d’un mes puguin presentar les
al·legacions que estimin adients.
QUART.- Contra aquest acte administratiu de tràmit, que no decideix directament o
indirectament el fons de l’assumpte, no determina la impossibilitat de continuar el procediment
ni produeix indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, no procedeix la
interposició de cap tipus de recurs.
Votació:
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 5
3. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori Expedient:
2020/00012223A :
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Aprovar inicialment la modificació parcial de l’estudi de detall per a l’ordenació
arquitectònica de l’ illa 3 del polígon J, Montigalà – Batllòria.
PROPOSTA D’ACORD de l’aprovació inicial de la modificació parcial de l’estudi de detall per a
l’ordenació arquitectònica de la illa 3 del polígon J, Montigalà - Batllòria de Badalona.
En data 14 de maig de 2020, la Cap del Departament de Planejament Urbanístic ha emès un
informe favorable a la proposta plantejada, el qual transcrit literalment diu el següent:
«I N F O R M E
Es presenta a tramitació l’Estudi de detall per a la modificació parcial de l’ordenació
arquitectònica de la illa 3 del polígon J, Montigalà - Batllòria de Badalona.
Antecedents
En data 3 d’abril de 2020 i núm. d’anotació 2020016822
, en qualitat
d’arquitecte i en representació de promotor, GESDIP SAU, va presentar la sol·licitud de
tramitació de l’Estudi de detall per a la modificació parcial de l’ordenació arquitectònica de la illa
3 del polígon J, Montigalà – Batllòria.
En data 5 de maig de 2020 el Departament de Planejament va trametre un Informe per a que
es corregís algun aspecte del document tècnic.
En data 11 de maig de 2020 i núm. d’anotació 2020020120,
ha presentat
el document corregit.
Objecte
El present Estudi de Detall té com objecte la modificació parcial de l’Estudi de Detall per a
l’ordenació arquitectònica del polígon J de Montigalà-Batllòria, aprovat al Ple de l'Ajuntament de
Badalona el 18 de desembre de 1991, pel que fa a l’ordenació detallada de l’illa 3, definint la
composició volumètrica de l’edificació establint un nou límit d’ocupació per a la implantació d'un
hipermercat i una benzinera amb botiga de conveniència, de l’empresa Bon Preu, S.A.U.
Àmbit
L’àmbit d’aquest estudi de detall és la parcel·la que ocupa tota l’illa 3 del polígon J del PERI de
Montigalà-Batllòria, delimitada per l’avinguda del Conflent, el carrer de la Tècnica, el carrer de
la Filosofia i el carrer de Ciència, de superfície 9.179,75 m2, amb referència cadastral
6104201DF3960C.
Iniciativa
L’Estudi de detall es formula per iniciativa privada de l'empresa Bon Preu, S.A.U, amb NIF
A08785 826, que és també el promotor del present estudi de detall.
Planejament vigent
El planejament marc és el Pla general metropolità (PGM), aprovat definitivament per la CMB el
dia 14/07/1976 (BOP 19/07/1976).
Pla especial de reforma interior (PERI) de Montigalà - Batllòria, que els desenvolupa, aprovat
definitivament el 18/06/1986 (BOP 24/07/1987) .
El PERI de Montigalà desenvolupa el PGM i ordena l’illa com a zona IV, zona industrial comercial.
Així mateix, el PERI de Montigalà, a les instruccions addicionals pel polígon J, indica que la
façana mixta (residencial‐industrial) del carrer de la Batllòria (avui carrer de la Ciència) s'haurà
d'ordenar conjuntament a través d'un estudi de detall.
Estudi de Detall d’ordenació arquitectònica del polígon J de Montigalà-Batllòria, aprovat pel Ple
de l’Ajuntament el 18 de desembre de 1991, publicat el 9 de febrer de 1993.
Procedència de la redacció d'un estudi de detall
La disposició addicional Onzena-Estudis de detall del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Tex refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), especifica que els estudis de detall exigits
expressament pel planejament vigent en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, i també
els que siguin necessaris, es poden tramitar d'acord amb la normativa anterior a la Llei 2/2002,
fins que el planejament no incorpori les noves determinacions sobre ordenació volumètrica.
Considerant que el planejament vigent preveu la redacció d’estudis de detall i en concret per el
polígon J, per definir la composició arquitectònica de les illes que donen front al carrer de la
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Batllòria, ara carrer de la Ciència, i que el cas que ens ocupa és la modificació d’un paràmetre
que determinava el vigent l’Estudi de Detall procedeix la formulació i tramitació d’un Estudi de
Detall.
Justificació de la proposta
La parcel·la objecte del present Estudi de Detall es troba actualment edificada. L'edifici
existent, d'ús comercial i que ha cessat la seva activitat, es pretén reutilitzar per a la implantació
d’un hipermercat amb benzinera associada, adequant-lo al seu ús.
L’edificació existent s’adapta a les condicions de l’Estudi de Detall aprovat el 1991, què
compleix amb les alineacions al carrer de la Ciència i de la Filosofia, tret d’un cos que supera
una de les alineacions al carrer de la Tècnica, complint no obstant amb la resta de paràmetres
vigents. En referència a l’ocupació proposada en l’estudi vigent les possibilitats de la parcel·la
queden molt restringides fixant-ne una superfície d’ocupació molt inferior a la permesa en el
PERI de Montigalà.
L’Estudi de Detall proposat es justifica perquè modifica un dels paràmetres de l’ Estudi de Detall
vigent, la superfície d’ocupació, amb un instrument del mateix rang i admès en el TRLU.
La nova volumetria fruit del present Estudi de Detall no és més que el volum existent amb
l'addició de una superfície d’ocupació molt concreta a les façanes del carrer de la Tècnica i de
l'avinguda del Conflent, fixant-ne una superfície d’ocupació per a la parcel·la per sota de la
màxima permesa en el PERI de Montigalà, flexibilitzant l’àmbit d’ocupació per a futures
modificacions i/o ampliacions del perímetre de l’edificació.
Descripció de la proposta
El PERI de Montigalà preveia la redacció d'un estudi de detall per ordenar la façana mixta
(residencial‐industrial) del carrer de la Batllòria (avui carrer de la Ciència), però no incloïa cap
condicionant a les altres tres façanes de l’illa 3.
L'Estudi de Detall aprovat l'any 1991 contempla com a àmbit d’ordenació arquitectònica per a
l’illa 3, una parcel·la única ocupant tota l’illa i estableix les condicions volumètriques amb
especial incidència en els límits de l’edificació respectes el carrer de la Ciència.
La proposta del present Estudi de Detall és augmentar la superfície d’ocupació sense superar
el percentatge que determina el PERI de Montigalà, i redueix de 15 m. a 12 m. la distància
màxima de l’edificació al carrer de la Tècnica, igualant així la distància de 12 m. com a màxima,
de l’edificació als límits de parcel·la dels vials, avinguda del Conflent i el carrer de la Tècnica,
contraposades a les dues distàncies de 6 m., que les fa obligatòries, al carrer de la Ciència i al
de la Filosofia.
La resta de paràmetres es mantenen, segons el PERI de Montigalà i l’Estudi de Detall
d’ordenació arquitectònica del polígon J de Montigalà - Batllòria: l'edificabilitat màxima, la cota
de referència de la planta baixa, l’alçada reguladora màxima, el vol dels cossos sortints i els
materials d’acabat de les façanes, així com els més generals de la es NU del PGM.
El quadre comparatiu següent resumeix els canvis que el present Estudi de Detall proposa i el
manteniment dels paràmetres bàsics generals en l’illa 3:
Industrial – comercial (zona IV)
Superfície (m2 sòl)
Ocupació màxima (%)
Ocupació màxima (m2 sòl)
Superfície de sostre màxima (m2 sostre)
Alçada reguladora

PGM
PERI
9.179,75

ED
1991
9.179,75

ED
Proposat

70%

55,7 2%

65,53%

6.425,83

5.114,87

6.015,80

18.359,50

18.359,50

18.359,50

16 m

16 m

16 m

9.179,75
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Alineació c. de la Ciència (m)

-

6

6 (obligatòria)

Alineació c. de la Filosofia (m)

-

6

6 (obligatòria)

Alineació c. de la Tècnica (m)

-

15

12 (màxima)

Alineació av. del Conflent (m)

-

12

12 (màxima)

Condicions de tramitació
La proposta no planeja cap despesa per l’Ajuntament, donat que l’actuació afecta
exclusivament a una parcel·la privada.
Per altre banda, donat que el promotor és el titular de la parcel·la i la tramitació de l’estudi de
detall sol·licitat és la necessitat d’implantar la pròpia activitat, i en tant que la proposta no es
refereix a cap dels supòsits de l’article 73.2 del TRLU, no procedeix la suspensió de llicències.
Conclusió
Vist el document s’informa que compleix amb les disposicions establertes en el Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, les seves
modificacions segons la Llei 3/2012, de 22 de febrer, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme i el Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana i, per tant, res
s’oposa a procedir amb la tramitació de l’Estudi de detall per a la Modificació parcial de
l’ordenació arquitectònica de l’illa 3 del polígon J, Montigalà-Batllòria de Badalona.»
Vist l’informe jurídic proposta de resolució emès pel Departament Jurídic i d’Administració General
de l’àmbit de Govern i Territori de data 18 de maig de 2010, el qual ha estat informat
favorablement per la Secretària Accidental que transcrit literalment diu així:
«INFORME JURÍDIC que s’emet per part del Departament jurídic i de l’Administració General
de l’Àmbit de Govern i Territori, respecte la procedència de l’aprovació inicial de la modificació
parcial de l’estudi de detall per a l’ordenació arquitectònica de la illa 3 del polígon J, Montigalà Batllòria de Badalona.
I. ANTECEDENTS
Primer:- L’expedient TAO 2020/12223A que es tramita pel departament de Planejament urbanístic
conté la següent documentació:
1) Instància presentada per
, en qualitat d’arquitecte i en representació del
promotor, GESDIP SAU.
2) Requeriment d’esmena i millora de la sol·licitud.
3) Exemplar del projecte d’estudi de detall esmenat que conté:
a) Memòria descriptiva i justificativa
b) Normativa
c) Plànols d’informació i d’ordenació urbanística.
4) Informe tècnic de data 14 de maig de 2020.
Segon.- Proposta presentada:
L’objectiu de la proposta presentada és la modificació parcial de l’Estudi de Detall per a
l’ordenació arquitectònica del polígon J de Montigalà-Batllòria, aprovat al Ple de l'Ajuntament de
Badalona el 18 de desembre de 1991, pel que fa a l’ordenació detallada de l’illa 3, definint la
composició volumètrica de l’edificació establint un nou límit d’ocupació per a la implantació d'un
hipermercat i una benzinera amb botiga de conveniència, de l’empresa Bon Preu, S.A.U.
Tercer.- L’àmbit d’aquest estudi de detall és la parcel·la que ocupa tota l’illa 3 del polígon J del
PERI de Montigalà-Batllòria, delimitada per l’avinguda del Conflent, el carrer de la Tècnica, el
carrer de la Filosofia i el carrer de Ciència, de superfície 9.179,75 m2, amb referència cadastral
6104201DF3960C.
Quart.- D’acord amb l’informe tècnic emès en data 14 de maig de 2020 per la Cap del
Departament de Planejament Urbanístic, la present proposta de planejament derivat planteja el
següent:
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El PERI de Montigalà preveia la redacció d'un estudi de detall per ordenar la façana mixta
(residencial‐industrial) del carrer de la Batllòria (avui carrer de la Ciència), però no incloïa cap
condicionant a les altres tres façanes de l’illa 3.L'Estudi de Detall aprovat l'any 1991 contempla
com a àmbit d’ordenació arquitectònica per a l’illa 3, una parcel·la única ocupant tota l’illa i
estableix les condicions volumètriques amb especial incidència en els límits de l’edificació
respectes el carrer de la Ciència.
La proposta del present Estudi de Detall és augmentar la superfície d’ocupació sense superar
el percentatge que determina el PERI de Montigalà, i redueix de 15 m. a 12 m. la distància
màxima de l’edificació al carrer de la Tècnica, igualant així la distància de 12 m. com a màxima,
de l’edificació als límits de parcel·la dels vials, avinguda del Conflent i el carrer de la Tècnica,
contraposades a les dues distàncies de 6 m., que les fa obligatòries, al carrer de la Ciència i al
de la Filosofia.
La resta de paràmetres es mantenen, segons el PERI de Montigalà i l’Estudi de Detall
d’ordenació arquitectònica del polígon J de Montigalà - Batllòria: l'edificabilitat màxima, la cota
de referència de la planta baixa, l’alçada reguladora màxima, el vol dels cossos sortints i els
materials d’acabat de les façanes, així com els més generals de la es NU del PGM.
El quadre comparatiu següent resumeix els canvis que el present Estudi de Detall proposa i el
manteniment dels paràmetres bàsics generals en l’illa 3:
Industrial – comercial (zona IV)
Superfície (m2 sòl)
Ocupació màxima (%)
Ocupació màxima (m2 sòl)
Superfície de sostre màxima (m2 sostre)
Alçada reguladora

PGM
PERI
9.179,75

ED
1991
9.179,75

ED
Proposat

70%

55,7 2%

65,53%

6.425,83

5.114,87

6.015,80

18.359,50

18.359,50

18.359,50

16 m

16 m

16 m

9.179,75

Alineació c. de la Ciència (m)

-

6

6 (obligatòria)

Alineació c. de la Filosofia (m)

-

6

6 (obligatòria)

Alineació c. de la Tècnica (m)

-

15

12 (màxima)

Alineació av. del Conflent (m)

-

12

12 (màxima)

A aquests fets li són d’aplicació els següents:
II. FONAMENTS JURÍDICS
Normativa aplicable, consistent principalment en:
Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú (LPAC) i Llei 40/2015 d'1
d'octubre, del règim jurídic del sector públic (LRJSP).
Llei 26/2010 del 3 d'agost, de Procediment Administratiu de Catalunya (LPC).
RD Legislatiu 781/1986 del 18 d’abril pel que s’aprova el Text Refós de la Legislació vigent
de Règim Local (TRRL)
Decret Legislatiu 2/2003 del 28 d’abril pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).
Llei 7/1985 reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).
Reial Decret Legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei
de Sòl i rehabilitació urbana (TRLS 2015).
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Decret Legislatiu 1/2010 del 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’urbanisme (TRLUC).
Decret 305/2006 del 18 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
(RLUC).
III.- L’EXPEDIENT D’APROVACIÓ DEL PLANEJAMENT. ASPECTES DE TRAMITACIÓ.
3.1.- Aquesta modificació d’ Estudi de Detall d’iniciativa privada es tramita per aquesta
Corporació municipal a l’empara de la Disposició Transitòria Onzena del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que transcrita en
la seva literalitat diu així: “Els estudis de detall exigits expressament pel planejament vigent en
el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i també els que resultin necessaris, es poden
tramitar d’acord amb la normativa anterior a la Llei 2/2002, fins que el planejament no incorpori
les noves determinacions sobre ordenació volumètrica”.
3.2.- L’actuació urbanística projectada mitjançant aquest Estudi de Detall està regulada a
l’article 26 del DL 1/90, de 12 de juliol, (refosa urbanística catalana), normativa anterior
d’aplicació, en concordança amb allò que es disposa a la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’Urbanisme, els quals són d’aplicació en virtut de la Disposició Transitòria Onzena del TRLUC
(DL 1/2010). Està prevista la utilització de l’Estudi de Detall quan es tracta de dur a terme, entre
d’altres, l’ordenació de volums d’acord amb les especificacions del Pla.
A l’expedient administratiu 2020/12223A tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic hi
consten les determinacions establertes per l’article 15 de les Normes Urbanístiques del PGM:
Memòria descriptiva i justificativa de la conveniència i oportunitat de l’actuació
urbanística projectada.
Plànols d’informació i d’ordenació de l’àmbit objecte d’aquest instrument d’ordenació
urbanístic a escala adequada.
Examinat l’expedient de referència hi consta la documentació adequada a la naturalesa i
finalitat del pla proposat.
3.3.- L’article 85.5 del TRLUC estableix que simultàniament al tràmit d’informació pública s’ha
de sol·licitar informe als organismes, si n’hi ha, afectats per raó de llurs competències
sectorials.
3.4.- En aquest sentit, l’article 179.1 b) de la Llei Municipal i de règim local, (DL 2/2003, de 28
d’abril) en relació amb l’article 3.3. c) 7è del Reial Decret 128/2018, de 17 de març, cal prèviament
l’informe jurídic preceptiu del Secretari General de l’Ajuntament. La Cap del departament de
Planejament urbanísitic també informa que la proposta no suposa cap despesa per aquest
Consistori per la qual cosa, tal i com ve infomrant la Intervenció municipal en altres expedients, la
proposta incorporada a l'expedient no es troba subjecte a fiscalització, sinó que es trobaria
sotmesa a control financer en cas que tingués una repercusió econòmicofinancera. S'aprecia que
no hi ha tal repercusió i, per tant, en virtut de la consulta resposta per la IGAE en data 08/05/2019,
Intervenció no ha d'emetre informe, ja que no es tracta de cap matèria econòmicofinancera de les
previstes a l'article 4.1.b.5ª del RD 128/2018, de 16 de març pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d'administració local amb habilitació nacional.
3.5.- Així mateix, la Cap del departament de Planejament informa que donat que el promotor és el
titular de la parcel·la i la tramitació del pla especial sol·licitada és la necessitat de implantar la
pròpia activitat i en tant que la proposta no es referix al cap dels supòsits del l’article 73.2 del TRLU
no procedeix la suspensió de llicències.
IV.- VIGÈNCIA I MODIFICACIÓ DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC.
La vigència del planejament urbanístic és indefinida. No obstant, aquest es pot revisar o
modificar. Acord amb l’article 97 del TRLUC, les propostes de modificació d’una figura de
planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la
conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents. Les figures de
planejament urbanístic es poden modificar, subjectant-se a les mateixes disposicions que
regeixen la seva formació.
V.- COMPETÈNCIA PER APROVAR INICIALMENT LA PROPOSTA
La competència correspon Alcalde en virtut de les facultats atribuïdes a l’article 21.1.j) de la Llei
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7/1985, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 53.1.s) del DL
2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC).
EN CONCLUSIÓ
D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació tècnica que consta a
l’expedient, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que, previ informe de la
Secretaria General, sigui aprovat l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació parcial de l’estudi de detall per a l’ordenació
arquitectònica de l’ illa 3 del polígon J, Montigalà - Batllòria (ref. cadastral 6104201DF3960C) de
Badalona aprovat al Ple de l'Ajuntament de Badalona el 18 de desembre de 1991, actuació
urbanística promoguda per iniciativa provada a l’empara de la Disposició Transitòria Onzena del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost.
SEGON.- Disposar l’obertura del termini d’informació pública i de consulta a les administracions
públiques afectades i a les persones interessades de l’instrument d’ordenació urbanística durant el
termini d’un mes, que s’haurà de convocar mitjançant edictes que caldrà inserir al Butlletí Oficial de
la Província, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament de Badalona (www.badalona.cat)
i pel que fa a la premsa periòdica, en un dels diaris de més divulgació de la Comarca. Durant el
període d’informació pública podran formular-se les al·legacions que s'escaiguin.
TERCER.- Notificar aquest acord als propietaris compresos en l’àmbit d’aquest instrument
d’ordenació urbanística.
QUART.- Contra l’aprovació inicial de la proposta de planejament atès que és un acte
administratiu de tràmit, que no decideix directament o indirectament el fons de l’assumpte, no
determina la impossibilitat de continuar el procediment ni produeix indefensió o perjudici
irreparable a drets i interessos legítims, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.»
La competència correspon Alcalde en virtut de les facultats atribuïdes a l’article 21.1.j) de la Llei
7/1985, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 53.1.s) del DL
2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC). Aquesta competència ha estat delegada en la Junta de Govern
Local mitjançant resolució de l’Alcalde de delegació de competències en la Junta (BOPB de data
10 de juny de 2020).
|PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació parcial de l’estudi de detall per a l’ordenació
arquitectònica de l’ illa 3 del polígon J, Montigalà - Batllòria (ref. cadastral 6104201DF3960C) de
Badalona aprovat al Ple de l'Ajuntament de Badalona el 18 de desembre de 1991, actuació
urbanística promoguda per iniciativa provada a l’empara de la Disposició Transitòria Onzena del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost.
SEGON.- Disposar l’obertura del termini d’informació pública i de consulta a les administracions
públiques afectades i a les persones interessades de l’instrument d’ordenació urbanística durant el
termini d’un mes, que s’haurà de convocar mitjançant edictes que caldrà inserir al Butlletí Oficial de
la Província, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament de Badalona (www.badalona.cat)
i pel que fa a la premsa periòdica, en un dels diaris de més divulgació de la Comarca. Durant el
període d’informació pública podran formular-se les al·legacions que s'escaiguin.
TERCER.- Notificar aquest acord als propietaris compresos en l’àmbit d’aquest instrument
d’ordenació urbanística.
QUART.- Contra l’aprovació inicial de la proposta de planejament atès que és un acte
administratiu de tràmit, que no decideix directament o indirectament el fons de l’assumpte, no
determina la impossibilitat de continuar el procediment ni produeix indefensió o perjudici
irreparable a drets i interessos legítims, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.»
Votació:
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 5
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4. Departament de Gestió Urbanística Expedient: 2019/00001327H :
Aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació de propietari únic de les finques
incloses dins l’àmbit de la Unitat d’Actuació «Noi del Sucre» de la Modificació puntual
del Pla General Metropolità a l’àmbit de les zones 14 del barri de la Salut entre el carrer
Salvador Seguí, el passatge dels Encants i l’avinguda Marquès de Sant Mori de
Badalona.
Vist l’informe jurídic emès per la Tècnica Superior en Dret del departament de Gestió
Urbanística, el qual literalment diu el següent:
Antecedents
1. Per acord del Govern de la Generalitat de data 7 de gener de 2004 es va aprovar
definitivament la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de les zones 14 del
barri de la Salut entre el carrer Salvador Seguí, el passatge dels Encants i l’avinguda Marquès
de Sant Mori de Badalona, acord publicat al DOGC de data 10 de febrer de 2004. L’esmentat
planejament delimita una unitat d’actuació anomenada “Noi del Sucre” que inclou les finques
situades al carrer Salvador Seguí cantonada carrer Quevedo, fixant com a sistema d’execució
el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.
2. Per acta notarial de data 19 de novembre de 2019, atorgada pel Notari de Barcelona Sr.
es va formalitzar el projecte de reparcel·lació de la Unitat
d’Actuació «Noi del Sucre», projecte efectuat pel propietari únic dels terrenys inclosos dins de
l’esmentat àmbit.
3. En data 23 de gener de 2020, el Sr.
, actuant en representació de la
mercantil «Acino Tabalis, S.L.», va aportar a aquest Ajuntament l’esmentada escriptura de
proposta de reparcel·lació de propietari únic de les finques incloses dins la Unitat d’Actuació
«Noi del Sucre» de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de les zones 14
del barri de la Salut entre el carrer Salvador Seguí, el passatge dels Encants i l’avinguda
Marquès de Sant Mori de Badalona.
La mercantil «Acino Tabalis, S.L.» ha acreditat ser titular de la totalitat dels terrenys inclosos
dins l’esmentat àmbit.
4. La proposta va ser sotmesa a informació pública pel termini d’un mes, notificant-se als
interessats i publicant-se al BOP de data 13 de febrer de 2020.
5. D’acord amb l’informe emès en data 12 de juny de 2020 per la Cap del departament
d’Atenció al Ciutadà, durant el període d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació al
respecte.
6. El Projecte ha estat informat favorablement per l’arquitecta del departament de Gestió
Urbanística d’acord amb l’informe emès en data 5 de maig de 2020, el qual forma part de
l’expedient.
Fonaments de dret
1) L’article 164.1 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, estableix que “totes les persones propietàries de finques incloses en un polígon
d’actuació urbanística subjecte al sistema de reparcel·lació poden formular, de comú acord i
mitjançant l’atorgament d’escriptura pública, una proposta de reparcel·lació voluntària”.
2) Vist l’article 167 de l’esmentat text legal, en cas que els terrenys inclosos en el polígon
d’actuació urbanística pertanyin a un propietari o propietaris únics, és d’aplicació el què
estableixen els apartats 1 i 2 de l’article 164 del Reglament per a les reparcel·lacions
voluntàries. També s’aplica l’article 164 del Reglament quant tots els terrenys inclosos en el
polígon d’actuació urbanística pertanyen a una comunitat de béns i aquesta formula el projecte
de reparcel·lació per unanimitat.
3) L’article 43 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, els propietaris de sòl urbà no
consolidat han de cedir gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de
l’aprofitament urbanístic dels sectors subjectes a un pla de millora urbana o dels polígons
d’actuació urbanística.
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D’acord amb l’apartat 2 b) de l’article 46 de l’esmentat text legal, quan, d'acord amb l'objecte del
pla urbanístic, no hi hagi alternatives d'ordenació raonables que permetin materialitzar la cessió
de sòl obligatòria en una o diverses parcel·les de resultat que es puguin adjudicar
individualment a l'Administració competent, es pot substituir aquesta cessió per la d'altres
terrenys equivalents fora de l'àmbit l'actuació o, subsidiàriament, pel seu equivalent en sostre
edificat o en metàl·lic per destinar-lo a conservar, administrar o ampliar el patrimoni públic de
sòl i d'habitatge.
Vist l’apartat 1 de l’esmentat article 46 del TRLUC, l’administració actuant no participa de les
càrregues d’urbanització dels terrenys amb aprofitament urbanístic que rep en compliment del
deure de cessió de sòl amb aprofitament que preveu l’article 43, els quals s’han de cedir
urbanitzats.
D’acord amb el projecte sotmès a aprovació, la cessió del 10% de l’aprofitament a favor de
l’Ajuntament es valora en la quantitat de 102.261’54€. Si bé el projecte de reparcel·lació preveu
la possibilitat que el promotor pagui aquest import de forma fraccionada, no és possible
aquesta modalitat de pagament i s’haurà de fer en forma de pagament únic abans de la
inscripció del projecte de reparcel·lació al Registre de la Propietat.
4) Pel què fa a la tramitació de l’expedient, l’article 164.2 de l’esmentat text legal estableix que
“sense necessitat d’aprovació inicial, l’administració actuant ha de sotmetre la proposta a
informació pública per un termini d’un mes i simultàniament ha de donar audiència a la resta de
persones interessades amb citació personal. L’aprovació definitiva del projecte s’ha d’ajustar al
que estableix l’article 119.2.d) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme”.
5) L’article 125.5 del Reglament de la Llei d’Urbanisme estableix que l’aprovació definitiva del
projecte d’urbanització ha de ser prèvia o simultània a la del projecte de reparcel·lació. En
aquest cas, en tant que l’obra d’urbanització ja està finalitzada tal com es fa constar al projecte
de reparcel·lació (apartats 5.1.6 i 10.1.4) i a l’informe tècnic emès per l’arquitecta del
departament de Gestió Urbanística, no ha sigut necessari tramitar cap projecte d’urbanització.
6) La competència per aprovar el present acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut
de la delegació efectuada per l’Alcaldia mitjançant resolució de 23 de juny de 2015. No obstant,
en virtut de l’article 10 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic, i
atesa la situació d’estat d’alarma que fa que no estigui previst convocar sessions de la Junta de
Govern Local, per avocació la competència correspon a l’Alcalde.
Conclusions
Vist l’exposat, a criteri de la sotasignat, no hi ha obstacle ni legal ni reglamentari per tal de
procedir a l’aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació de propietari únic de les finques
incloses dins la Unitat d’Actuació «Noi del Sucre» de la Modificació puntual del Pla General
Metropolità a l’àmbit de les zones 14 del barri de la Salut entre el carrer Salvador Seguí, el
passatge dels Encants i l’avinguda Marquès de Sant Mori de Badalona.»
PRIMER.- Aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació de propietari únic de les finques
incloses dins l’àmbit de la Unitat d’Actuació «Noi del Sucre» de la Modificació puntual del Pla
General Metropolità a l’àmbit de les zones 14 del barri de la Salut entre el carrer Salvador
Seguí, el passatge dels Encants i l’avinguda Marquès de Sant Mori de Badalona, formulat pel
propietari de la totalitat de les finques incloses dins l’esmentat àmbit. L’eficàcia del present
acord queda condicionada a l’acreditació del pagament de l’import corresponent a la cessió del
10% d’aprofitament urbanístic a favor de l’Ajuntament quantificat pel Projecte de Reparcel·lació
en l’import de 102.261’54€, pagament que s’haurà d’efectuar en un únic pagament abans de la
inscripció al Registre de la Propietat del Projecte de Reparcel·lació.
SEGON.- Notificar el present acord a tots els interessats i procedir a la seva publicació en la
forma prevista a l’art. 111 en la seva remissió al 108 del Reglament de Gestió Urbanística, que
haurà d’ésser al BOP, al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i en un diari de difusió corrent a
Badalona.
TERCER.- El present acord posa fi a la via administrativa d’acord amb el que estableix l’article
2.2.b) del Reglament 1093/1997 sobre Inscripció al Registre de la Propietat d’Actes de
Naturalesa Urbanística.
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QUART.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i
de conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el
termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació.
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la recepció de la
seva notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu,
davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent a aquell en què rebi la seva notificació, si aquesta fos expressa; si
no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent a la que es produís la
desestimació presumpta del recurs.
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent
Votació:
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 5
Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones
5. Departament de Recursos Humans Expedient: 2019/00034756T :
Proposta de Resolució d’aprovació de la modificació de les bases reguladores,
concretament les bases 2, 8.4 i 10, de la convocatòria de 19 places vacants d’agent de
Guàrdia Urbana, mitjançant mobilitat interadministrativa, pel sistema de concurs
oposició, entre funcionaris/àries de carrera de cossos de policia local de Catalunya i
funcionaris/àries del Cos de Mossos d'Esquadra o d'altres forces i cossos de seguretat
de l'Estat destinats a Catalunya, per adaptar-les a la Disposició Addicional 8ª de la Llei
16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, introduïda per la Llei 5/2020,
del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de
creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.
Antecedents
1. Resolució de data 11/02/2020, que aprova la convocatòria i les bases específiques
reguladores del procés selectiu per proveir 19 places vacants d’agent de Guàrdia Urbana,
corresponents a les OPO de 2018 i 2019, mitjançant mobilitat interadministrativa, pel
sistema de concurs oposició, entre funcionaris/àries de carrera de cossos de policia local de
Catalunya i funcionaris/àries del Cos de Mossos d'Esquadra o d'altres forces i cossos de
seguretat de l'Estat destinats a Catalunya.
2. Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i
de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que
modifica l’art. 7 la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, i
introdueix la seva Disposició Addicional 8a, que literalment diu:
1. Les convocatòries per a accedir a les diferents categories de policies locals i vigilants a què fa
referència l'article 1 aprovades a partir de l'1 de gener de 2020 han de determinar el nombre de places
que han d'ésser proveïdes per dones per a complir l'objectiu d'equilibrar la presència de dones i homes
en les plantilles respectives.
2. El nombre de places reservat per a dones ha d'ésser proporcional als objectius perseguits, i no pot
ésser superior al 40% de les places convocades ni inferior al percentatge que sigui establert pel pla
d'igualtat de cada ajuntament. Com a regla general, fins que els ajuntaments no elaborin aquests plans
d'igualtat, el percentatge mínim no pot ésser inferior al 25% de les places convocades, sempre que
se'n convoquin més de tres.
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3. En els procediments selectius a què fa referència l'apartat 2, l'adjudicació de les places convocades
s'ha de fer seguint una única llista final de les persones que hagin superat el procés, ordenades
segons la puntuació obtinguda, aplicant-hi els criteris de desempat establerts legalment, llevat que per
aquest procediment no s'assoleixi el percentatge que determina l'apartat 2, en el qual cas caldrà donar
preferència a les candidates dones, fins a assolir l'objectiu perseguit, sempre que es compleixin les
condicions següents:
a)Hi ha d'haver en tots els casos una equivalència de capacitació, determinada per la superació de
les proves i els exercicis de la fase d'oposició del sistema selectiu.
b)Cap de les candidates dones seleccionades en virtut d'aquest criteri de preferència no pot tenir
un diferencial negatiu de puntuació, en la fase d'oposició i, si escau, en la fase de concurs, de més
del 15% respecte als candidats homes preterits.
c)No es pot aplicar aquesta mesura respecte a candidats en què concorrin motius de discriminació
positiva legalment determinats altres que el criteri de preferència que regula la present disposició,
com la pertinença a altres col·lectius amb especials dificultats d'accés a l'ocupació.
4. El criteri de preferència que regula la present disposició no és aplicable si en el cos, l'escala i la
categoria objecte de la convocatòria hi ha una presència de funcionàries dones igual o superior al
33%.

3. Informe jurídic de la cap del Departament de Recursos Humans, amb assignació de les
funcions del lloc de treball de cap del Servei d’Organització i RH per Resolució
d’01/11/2019, per què es constata de l’obligació de modificar les bases reguladores del
procés selectiu de 19 places vacants d’agent de Guàrdia Urbana, corresponents a les OPO
de 2018 i 2019, mitjançant mobilitat interadministrativa, pel sistema de concurs oposició, per
tal d’adequar-les a la modificació de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals,
financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions
que incideixen en el medi ambient de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals
de Catalunya, i concretament, a la introducció de la Disposició Addicional 8ª relativa amb el
percentatge de nombre de places reservat per a dones en les convocatòries aprovades a
partir de l'1 de gener de 2020 per a accedir a les diferents categories de policies locals i
vigilants a què fa referència l'article 1 de la mateixa llei; modificació que comportarà
l’apertura d’un nou període de presentació d’instàncies sense perjudici de la validesa de les
sol·licituds ja presentades en temps i forma per les persones aspirants interessades en
aquest procés.
4. Informe proposta emès per la cap del Departament de Recursos Humans, amb assignació
de les funcions del lloc de treball de cap del Servei d’Organització i RH per Resolució
d’01/11/2019, i la cap del Servei Jurídic i Administració Gral d’Hisenda per què es proposa la
modificació de les bases reguladores del procés selectiu de 19 places vacants d’agent de
Guàrdia Urbana, mitjançant mobilitat interadministrativa, pel sistema de concurs oposició,
per tal d’adequar-les a la modificació de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals,
financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions
que incideixen en el medi ambient de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals
de Catalunya, i concretament, a la introducció de la Disposició Addicional 8ª relativa amb el
percentatge de nombre de places reservat per a dones, modificació que comportarà
l’apertura d’un nou període de presentació d’instàncies sense perjudici de la validesa de les
sol·licituds ja presentades en temps i forma per les persones aspirants interessades en
aquest procés.
Fonaments de dret
1. Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i
de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que
modifica l’art. 7 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, i
introdueix la seva Disposició Addicional 8ª en relació amb el percentatge de nombre de
places reservat per a dones.
2. Article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local (LRBRL),
l’article 286 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya (TR-LMRL) i els articles 63 i següents del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats
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locals de Catalunya (RPSEL) estableixen la regulació pel que fa a la selecció del personal per
la pròpia Corporació mitjançant convocatòria pública.
3. Article 29 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies Locals, i article 6.1 del Decret 233/2002,
de 25 de setembre, que aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat (RAPM), que
preveuen que l’accés a la categoria d’agent serà per oposició o per concurs oposició en
convocatòria lliure.
4. Atès que el Decret 161/2002, d'11 de juny, regula la forma d’acreditació del coneixement del
català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les
administracions públiques de Catalunya.
5. Atès que l’article 76 del RPSEL regula que la convocatòria es publicarà en el Diari oficial de la
Generalitat de Catalunya i al Butlletí oficial de la província, conjuntament amb les Bases. Així
mateix afegeix que l’anunci de la convocatòria es publicarà al Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya i al Butlletí oficial de l'Estat, en concordança amb l’art. 286.2 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
6. Atès que l’art. 29.4 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, és requisit indispensable, en tot cas,
superar en l’oposició un curs selectiu a l’Escola de Policia de Catalunya, del qual queden
exempts els aspirants que en la fase d’admissió aportin un diploma acreditatiu d’haver superat
el curs bàsic de l’Escola de Policia de Catalunya.
7. Atès que en el mateix article, apartat 5, les convocatòries, que s’han de publicar en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, vinculen l’Administració, els tribunals que han de puntuar
les proves selectives i tothom que hi pren part.
8. Art. 55.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, que estableix que correspon a l’alcalde/ssa efectuar les
convocatòries derivades de l'oferta pública d'ocupació, bases aprovades per la corporació,
sense perjudici de les delegacions legalment previstes.
9. L’article 43 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals disposa que l’alcalde/ssa pot efectuar
delegacions en favor de la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat. Els acords adoptats
per aquesta en relació a les matèries delegades, tindran el mateix valor que les resolucions que
dicti l’Alcalde en exercici de les atribucions que no hagi delegat, sense perjudici de la seva
adopció conforme a les regles de funcionament de la Junta.
10.Atès que per Resolució d’Alcaldia núm. 2020003532 de 26 de maig de 2020 s’aprova delegar
en la Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és prestar assistència i
assessorament a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions, i ostenta per delegació de la
mateixa, les competències en matèria de personal d’aprovar l’oferta pública d’ocupació, d’acord
amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple; i aprovar les Bases de les proves per a la
selecció del personal i pels concursos de provisió de llocs de treball.
11.Facultats conferides a l’alcalde/ssa com a cap de tot el personal, a l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local, competència delegable, i que
aquesta Alcaldia, i que aquesta Alcaldia, per Resolució núm. 20200003042 de 18/05/2020 ha
fet delegació en el 1r tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones.
12.D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
PRIMER. Aprovar la modificació de les bases reguladores de la convocatòria de 19 places
vacants d’agent de Guàrdia Urbana, corresponents a les OPO de 2018 i 2019, mitjançant
mobilitat interadministrativa, pel sistema de concurs oposició, entre funcionaris/àries de carrera
de cossos de policia local de Catalunya i funcionaris/àries del Cos de Mossos d'Esquadra o
d'altres forces i cossos de seguretat de l'Estat destinats a Catalunya, per adaptar-les a la
Disposició Addicional 8ª de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya,
introduïda per la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del
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sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient,
concretament les bases 2, 8.4 i 10, d’acord amb el següent redactat:
2. Requisits de participació
A fi de poder ser admeses a participar en el procés selectiu, les persones aspirants
hauran de reunir, en el darrer dia del termini per la presentació de les sol·licituds, els
requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola d´acord amb la legislació vigent.
b) Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa en la
data de finalització del termini per la presentació d’instàncies.
Aquest extrem s’acreditarà adjuntant a la instància fotocòpia del DNI o passaport o
document oficial equivalent en vigor.
c) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser
encomanades, d’acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les
disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.
d) Ser funcionari/ària de carrera de cossos de policia local de Catalunya o funcionaris
i funcionàries del Cos de Mossos d'Esquadra o d'altres forces i cossos de seguretat
de l'Estat destinats a Catalunya, amb un mínim d'antiguitat de dos anys en el
respectiu cos policial i estar en situació d'actiu en els cossos de referència.
e) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària,
graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau
mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o
un altre d’equivalent o superior.
Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent
homologació del Ministeri d’Educació i Formació Professional.
f) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que
impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
g) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B i A2. La presentació d’aquest
últim permís podrà ajornar-se, improrrogablement, fins el darrer dia del termini
establert en la base 10a.
h) Compromís de mantenir vigents els permisos de conduir, mentre es mantingui la
relació funcionarial amb la Guàrdia Urbana. Aquest punt s’acreditarà mitjançant
declaració jurada.
i) Tenir superat el curs de formació per accedir a l'escala bàsica en el cos policial a
què pertanyi la persona aspirant.
j) Compromís de portar armes de foc d’acord amb les condicions establertes a la
normativa vigent. Aquest punt s’acreditarà mitjançant declaració jurada.
k) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les
funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap
administració pública. Serà aplicable el benefici de la rehabilitació, sempre que
l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial. Aquest extrem
s’acreditarà adjuntant declaració jurada o promesa a l’efecte.
Tots els requisits anteriors han de complir-se l’últim dia de presentació de sol·licituds.
En tots els casos, aquests requisits s’han de mantenir fins a la pressa de possessió
com a funcionaris/àries de carrera de les persones aspirants.
2.1. Exclusions
No podrà prendre part, en el concurs específic de mobilitat interadministrativa, el
personal funcionari de les Administracions Públiques que es trobin en alguna de les
situacions següents:
• Les persones suspeses, mentre duri la situació de suspensió de funcions.
• Les persones traslladades de llocs de treball i les destituïdes de càrrecs de
comandament com a conseqüència d'expedient disciplinari, mentre durin els efectes
de la sanció.
• Les persones que ocupin un lloc de treball subjecte a un període especial de
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permanència
mínima.
2.2. Torn de reserva per a dones
En aquesta convocatòria es reserven 6 places per a dones, d'acord amb les
previsions de la nova disposició addicional vuitena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol,
de policies locals introduïda a l'esmentada norma mitjançant la Llei 5/2020, del 29
d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació
de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, publicada en el
DOGC Número 8124 de 30 d'abril de 2020.
En cas que de les places reservades en quedin desertes, aquestes s'acumularan a la
resta de places del torn lliure.
L'adjudicació de les vacants convocades es realitzarà seguint una única llista final de
les persones aspirants atès l'ordre de puntuació obtinguda i els criteris, si escau de
reserva i de desempat legalment existents establerts en la base 10 d'aquesta
convocatòria.
[....]
8.4. Quarta prova. Proves mèdiques (obligatòria i eliminatòria)
Realitzaran les proves mèdiques les primeres 30 persones aspirants que hagin superat
la 3a prova, classificades segons l'ordre de puntuació a partir de la nota que resulti del
sumatori de les proves puntuables.
En cas d’empat:
A. Hi hagi en tots els casos una equivalència de capacitació, determinada per la
superació de les proves de la fase d’oposició.
B. Cap de les dones candidates no pot tenir un diferencial negatiu de més del 15% en la
puntuació en la fase de concurs i, si escau, en la fase de concurs, respecte dels
candidats homes amb puntuació superior.
En cas d'empat en la darrera posició, l'ordre de classificació s'establirà a favor de la persona
aspirant dona.

[....]
10. Qualificacions de les persones aspirants i proposta de nomenament
La Comissió de Valoració proposarà a l'Alcaldia el nomenament com a funcionaris/àries a les
19 persones aspirants que hagin superat les proves mèdiques. Si aplicant aquest
procediment no s’assoleix la reserva per a dones establerta en la base 2, caldrà donar
preferència a les persones aspirants dones fins a assolir l’objectiu, sempre que:
A) Hi hagi en tots els casos una equivalència de capacitació, determinada per la
superació de les proves de la fase d’oposició.
B) Cap de les dones candidates no pot tenir un diferencial negatiu de més del 15% en la
puntuació en la fase de concurs i, si escau, en la fase de concurs, respecte dels
candidats homes amb puntuació superior.
C) En cas d'empat en la darrera posició, l'ordre de classificació s'establirà a favor de la
persona aspirant dona.
Les persones aspirants proposades hauran de presentar a la Unitat de Selecció de
Departament de Recursos Humans (C/ Francesc Layret, 65-71 2a planta), en el termini
màxim de vint dies naturals des de la publicació de la llista definitiva, els documents
acreditatius dels requisits i les condicions exigides a la base segona i els documents originals
acreditatius dels mèrits al·legats i aportats mitjançant fotocòpia d'acord amb la base 4
d'aquesta convocatòria.
Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, les persones aspirants
proposades no presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser
nomenades funcionaries de l'Ajuntament de Badalona i quedaran anul·lades totes les seves
actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat.
En el supòsit de que la documentació presentada amb la instància no coincideixi amb
l’original, la persona seleccionada quedarà exclosa del procés selectiu, quedant anul·lades
totes les seves actuacions.

SEGON. Publicar la present modificació de les bases reguladores al Butlletí Oficial de la Província
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(BOPB); així com al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’art. 76 del
Reglament d’accés, promoció i mobilitat i al Reglament del personal al servei de les entitats locals
(RPSEL).
TERCER. Establir un nou període de presentació d’instàncies de 20 dies naturals, comptadors
des de l’endemà de la publicació en el DOGC dels presents acords, sense perjudici de la
validesa de les sol·licituds ja presentades en temps i forma per les persones aspirants
interessades en aquest procés.
QUART. Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre al bon
fi i execució dels precedents acords.
CINQUÈ. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i
de conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions publiques, podeu interposar els següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el
termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació.
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la
seva notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu,
davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent a aquell en què rebi la seva notificació, si aquesta fos expressa, si
no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent a la què es produís la
desestimació presumpta del recurs.
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.
Votació:
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 5
Proposicions urgents
No es van presentar cap.
Precs i preguntes
No se’n va produir cap.
Final
La Presidència dona per acabada la sessió a les tretze hores i quinze minuts, de la qual com a
secretària accidental dono fe.

Signatures:
CRIPTOLIB_CF_Firma secretario

CRIPTOLIB_CF_Firma
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