Secretaria General

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

11
Junta de Govern Local
Ordinària
11 de juny de 2018
09:30
Acta

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

M. Dolors Sabater i Puig
José Antonio Téllez Oliva
Francesc Duran i Vilalta
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Agnès Rotger i Dunyó
Àlex Mañas Ballesté
Ma. Angeles Gallardo Borrega

Secretari general
Tresorer acc.

Isidre Martí I Sardà
Jordi Crisol González

ABSENTS
Regidors/es

Eulàlia Sabater Díaz
Fatima Taleb Moussaoui

Interventor

Julián Álamo Guijarro

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 10 corresponent a la sessió ordinària del dia 28 de maig de 2018.
Àmbit de Badalona Democràtica
2. Designar el responsable i l'encarregat del tractament i del delegat de protecció de dades de
caràcter personal de l'Ajuntament de Badalona.
3. Acordar que les resolucions i els acords disposin el compliment de la publicitat activa en el
Portal de Transparència.
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
4. Acceptar la cessió de 6.55m2 qualificats de vial que se segreguen de la finca situada al
carrer Sant Bru, 83-85 de Badalona.
5. Acordar l’atorgament de la llicència municipal a Generalitat de Catalunya- Departament
d'Ensenyament per a la realització d'obres per l'arranjament d'espais, cobertes i mur de
tancament a la finca de l'Av. Marquès de Montroig, 223-237.
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6. Acordar l'atorgament de la llicència municipal a l'Institut Català de la Salut per a l'aparcament
provisional a la finca situada al polígon 16, parcel·la 2 Pomar de Dalt.
Proposicions urgents
7. Adjudicar el contracte d'obres de Millores urbanes a la zona industrial Badalona Sud,
adjudicació de les obres de Lot 1: obres de reaglomerat en av. Maresme, C. Indústria, C.
Guifré, C.Juli Galve, Passatge Doplà, Passatge Moixó i Av. Alfons XII.
8. Adjudicar contracte treballs diversos de millores urbanes a la zona industrial Badalona Sud:
lot 2 Millora d'eficiència energètica i ampliació de l'enllumenat públic, implantació de fibra òptica
i de serveis smart city en diversos carrers.
9. Adjudicar contracte de les obres de Millores urbanes a la zona Industrial Badalona Sud: Lot
3: Sistema de Gestió de Señalèptica d'empreses av. Maresme, c. Industria, c. Guifré, c. Juli
Gálvez Brussona, pg. de Dopla, pg. Moixo i av. Alfons XII.
10. Adjudicar les obres per a l'eliminació de barreres arquitectòniques a l'aula de formació
d'adults Lloreda-La Pau a OSAM SIGLO XXI, SL.
Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 28 de maig
de 2018.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió ordinària del dia 28
de maig de 2018, la qual s’aprova per unanimitat.

Àmbit de Badalona Democràtica
2. Designar el responsable i l'encarregat del tractament i del delegat de protecció de
dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Badalona.
Exp. 157/GEST-22/18
PROPOSTA D’ACORD
Identificació de l’expedient
Assumpte:
Designació del responsable i de l’encarregat del tractament i del
delegat de protecció de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de
Badalona.
Òrgan que resol:
Junta de Govern Local
Caràcter de l’acord:
Exhaureix la via administrativa
ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ
El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu
a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de les seves dades personals i a
la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), va entrar en vigor als 20 dies de la seva publicació
en el Diari oficial de la Unió Europea -4 de maig de 2016- i, de conformitat amb el seu art. 99, a
partir del 25 de maig de 2018, resulta obligatori en tots els seus elements i directament
aplicable en cada Estat membre.
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Aquest reglament deroga la Directiva 95/46/CE, amb efectes de 25 de maig de 2018 i s’erigeix
com a norma suprema en matèria de protecció de dades de caràcter personal, desplaçant les
normatives estatals en tot allò que no s’hi adecuïn.
Entre les novetats introduïdes pel RGPD, destaquem, entre d’altres: el concepte de dada
personal establert al seu art. 4.1 i la incorporació de dues noves categories especials de dades:
les genètiques i les biomètriques (art. 9.1); l’ampliació del catàleg del drets coneguts fins ara
com a ARCO: el dret a l’oblit i el dret a la portabilitat (arts. 17 i 20); l’ampliació de l’objecte de la
informació a proporcionar (arts. 13 i 14), la qual tant pel que fa a les condicions dels
tractaments que els afectin com en les respostes als exercicis dels seus drets, s’ha de
proporcionar de forma concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i
senzill; l’establiment d’un tractament de dades basat en el consentiment “inequívoc” de l’afectat
(art. 7).
No obstant, el canvi integral que comporta el nou model de protecció de dades pivota entre dos
eixos: el principi de responsabilitat proactiva o “Accountability” i l’enfocament de risc.
El principi de de responsabilitat proactiva imposa al responsable de tractament l’obligació de la
prevenció, mitjançant la implementació d’una sèrie de mesures tècniques i organitzatives
apropiades per garantir i demostrar que el tractament és conforme al RGPD (art. 24 RGPD).
Tantmaeix, aquest principi proactiu del sistema de gestió de dades personals plantejat en el
RGPD imposa l’obligació al responsable i a l’encarregat del tractament de dur a terme amb
caràcter previ una anàlisi de riscos, anàlisi que es troba imbricat amb la prevenció i amb la
seguretat, de tal manera que la seva finalitat és garantir els drets i llibertats dels interessats.
(art. 35 RGPD).
Les mesures que s’han d’adoptar per donar compliment a ambdues obligacions es troben en
l’articulat pel propi RGPD:
a) La protecció de dades des del disseny, consistent en implantació de mesures i
processos que permetin acreditar el compliment de la normativa (art. 25.1 RGPD).
b) La protecció de dades per defecte, consistent en garantir que únicament siguin objecte
de tractament les dades personals necessàries per a les finalitats previstes i
accessibles a les persones autoritzades (art. 25.2 RGPD).
c) El manteniment del registre d’activitats de tractament que contingui la informació que
preceptua el R, obligació aquesta que substitueix l’actual obligació d’inscripció de
fitxers a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (art. 30 RGPD).
d) L’establiment mesures de seguretat per evitar la sostracció, pèrdua, deteriorament o
destrucció de les dades de caràcter personal (art. 32 RGPD).
e) La notificació de violacions de la seguretat de les dades (art. 33 RGPD)
f) La realització d’avaluacions d’impactes sobre la protecció de dades (art. 35 RGPD)
g) La designació d’un delegat de protecció de dades en els supòsits establerts en l’art. 37
RGPD.
h) L’adhesió als codis de conducta i esquemes de certificació (arts 40 i 42 RGPD)
A la vista de l’abast de les esmentades mesures, entre els elements bàsics configuradors del
nou sistema institucional i de gestió de la protecció de dades es troben les figures del
responsable del tractament i de l’encarregat del tractament ja previstos en la normativa anterior
i, a més, la nova figura del delegat de protecció de dades introduïda pel RGPD.
Pel que fa a la figura del responsable de tractament, prevista en l’art. 4.7 RGPD, es troba
regulada específicament en els arts. 24 a 27 de la pròpia norma, configurant-se com a garant
del compliment de les obligacions legals i reglamentàries en la matèria.
L’art. 4. 7) PGPD, defineix el responsable del tractament com a «...la persona física o jurídica,
autoritat pública, servei o altre organisme que, sol o juntament amb altres, determini la finalitats
els mitjans del tractament;..».
En relació a la figura de l’encarregat de tractament, està regulada en els arts 28 i 29 RGPD. Si
bé la responsabilitat última sobre el tractament està atribuïda al responsable, el RGPD conté
obligacions expressament dirigides als encarregats com el manteniment del registre d’activitats
de tractament, la determinació de mesures de seguretat aplicables als tractaments realitzats,
entre d’altres.
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Així, el responsable del tractament haurà de designar tant als encarregats de tractament
«interns» d’entre els òrgans d’aquest Ajuntament com als encarregats de tractament «externs»,
en el termes i amb el requisits establerts en l’art. 28 RGPD, mitjançant contracte o acte jurídic
de conformitat al Dret de la Unió o dels Estats membres, que vinculi a l’encarregat respecto del
responsable.
Finalment, respecte de la nova figura del delegat de protecció de dades, regulada en els arts.
37 a 39 RGPD, resulta preceptiva en totes les administracions locals a tenor del referit art. 37.1.
a).
Ha de ser nomenat atenent les seves qualitats professionals, i en particular, als seus
coneixements especialitzats del Dret i la pràctica de la protecció de dades, tot i que no ha de
tenir una titulació específica. Així mateix, la seva designació i les seves dades de contacte
s’han de fer públics pels responsables i encarregats i s’han de comunicar a les autoritats de
supervisió competents.
Respecte de la posició del delegat de protecció de dades en l’Ajuntament ha de complir els
requisits que l’art. 38 RGPD estableix, entre els quals: la total autonomia en l’exercici de les
seves funcions, la necessitat de que es relacioni amb el nivell superior de la direcció i
l’obligació de que el responsable o l’encarregat li facilitin els recursos necessaris per
desenvolupar la seva activitat.
El delegat de protecció de dades té, entre d’altres, les següents funcions establertes a l’art. 39
RGPD:
1.
Informar i assessorar al responsable o l’encarregat i als treballadors sobre les
obligacions que imposa la normativa de protecció de dades.
2.

Supervisar el compliment de la normativa.

3.

Assessorar respecte de l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades.

4.

Cooperar amb l’autoritat de control.

5.

Actuar com a punt de contacte per a qüestions relatives al tractament.

De conformitat amb l’art. 172 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle ni legal
ni reglamentari, per tal que la Junta de Govern Local aprovi la següent
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Designar a les tinences d’Alcaldia de l’Ajuntament de Badalona, com a responsables
del tractament de les dades de caràcter personal en els seus respectius àmbits competencials.
SEGON. Designar als/a les funcionaris/es que varen ser adscrits als llocs de treballs de cap de
Servei Jurídic i Administració General d’Àmbit, com a encarregats del tractament de les dades
personals en els respectius àmbits competencials.
TERCER. Designar delegat de protecció de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de
Badalona al secretari general de l’Ajuntament de Badalona, Isidre Martí i Sardà i, com a suplent
a la cap del Servei Jurídic de la Secretaria General, Remedios Hijano Cruzado.
QUART. Designar als gerents dels organismes autònoms i societats mercantils de l’Ajuntament
de Badalona, així com als gerents dels ens adscrits a aquest Ajuntament, com a responsables
del tractament de les dades de caràcter personal dels respectius organismes, societats i ens
adscrits.
CINQUÈ. Designar als/ a les secretaris/es dels consell d’administració dels organismes
autònoms i societats mercantils de l’Ajuntament de Badalona, així com als/ a les secretaris/es
dels ens adscrits a aquest Ajuntament, com a encarregats/des del tractament de les dades de
caràcter personal dels respectius organismes, societats i ens adscrits.
SISÈ. Designar delegat de protecció de dades de caràcter personal dels organismes autònoms
i societats mercantils de l’Ajuntament de Badalona, així com dels ens adscrits a aquest
Ajuntament al secretari general de l’Ajuntament de Badalona, Isidre Martí i Sardà i, com a
suplent a la cap del Servei Jurídic de la Secretaria General, Remedios Hijano Cruzado.
SETÈ. Publicar les dades de contacte del delegat de protecció de dades a la web municipal.
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VUITÈ. Comunicar la designació del delegat de protecció de dades a l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades (APDCAT)
NOVÈ. Notificar als interessats aquesta resolució i comunicar-la a la resta dels Serveis i
Departaments municipals als efectes procedimentals que en dret procedeixin en ordre al bon fi i
execució dels acords precedents.
Badalona, 5 de juny de 2018
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta d’Acord
precedent i, conforme amb les previsions de la delegació d’atribucions de 23 de juny de 2015,
ELEVI’S a la Junta de Govern local per a la seva aprovació.
Badalona, 5 de juny de 2018
ACORD
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i raonaments jurídics de la proposta precedent, la
Junta de Govern Local RESOL de conformitat
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
3. Acordar que les resolucions i els acords disposin el compliment de la publicitat activa
en el Portal de Transparència.
PROPOSTA D’ACORD
Identificació de l’expedient
Assumpte:
Resolucions i acords que disposen el compliment de la publicitat activa en el
Portal de Transparència.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de l’acord:Exhaureix la via administrativa
ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ
La Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern va establir el marc normatiu bàsic estatal en les matèries objecte de regulació, entre
d’altres, els llindars mínims de transparència que han de complir les administracions publiques i
entitats vinculades.
En aquest marc normatiu bàsic, la Llei 19/2014, del 29 de desembre,de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, va introduir, en l’àmbit de la publicitat activa, unes
obligacions molt més detallades, especialment en matèria contractual, convencional i
subvencional (arts. 13, 14 i 15), així com la necessària publicació dels procediments normatius
en tràmit i les memòries i documents justificatius de projectes i avantprojectes normatius (art.
10.1.c) i d)).
• A fi i efecte de fer efectiu el principi de transparència, l’art. 6 de la Llei 19/2104, del 29
de desembre, estableix que els subjectes obligats han de realitzar les següents
actuacions: Difondre informació pública d‟interès general, veraç i objectiva.
• Garantir una difusió constant i actualitzada permanentment.
• Estructurar la informació de manera accessible i comprensible, que permeti consultes
àgils i ràpides.
• Ordenar la informació temàticament amb la finalitat que sigui fàcil i intuïtiva la seva
localització.
• Facilitar la consulta per mitjans informàtics en formats que permetin la reutilització.
Pel que fa a la difusió de la informació pública d’interès general, l’art. 8 de la Llei 19/2014, del
29 de desembre, determina les matèries generals i transversals que són objecte d’obligacions
de transparència per part dels subjectes obligats:
• Organització institucional i estructurada administrativa
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial
Decisions i actuacions jurídiques rellevants
Plantilla, relacions de llocs de treball i règim retributiu
Procediments administratius relacionats amb l‟exercici de les seves competències
Els contractes i els convenis
Les convocatòries i l‟atorgament de les subvencions i els ajuts públics
Els informes i els estudis
Els plans, els programes i les memòries generals
La informació geogràfica
Les matèries i les actuacions la publicitat de les quals s‟estableixi per norma
Qualsevol matèria d‟interès públic, i les informacions que siguin demanades amb més
freqüència per via de l‟exercici del dret d’accés a la informació pública.
Així mateix, les obligacions concretes de publicitat activa, s’estableixen en els arts. 9 a 15 de la
Llei 19/2014, del 29 de desembre, per a cadascuna de les següents matèries:
• Organització institucional i l‟estructura administrativa (art. 9).
• Decisions i actuacions de rellevància jurídica (art. 10).
• Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial (art. 11).
• Planificació i programació (art.12).
• Contractació pública (art. 13).
• Convenis de col·laboració (art. 14).
• Activitat subvencional (art.15).
En matèria de contractació pública, cal recordar que amb l’entrada en vigor el passat 9 de març
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, s’amplia de manera
significativa, en els termes establerts en el seu art. 63, l’àmbit de publicitat activa mitjançant
perfil del contractant, introduint noves i majors exigències, tant de caràcter formal com material.
En aquest sentit, el decret d’Alcaldia del 17 de maig de 2018, el qual, transcrit en la seva part
dispositiva, en la part que resulta suficient diu el següent:
«PRIMER. DISPOSAR que en les propostes de resolucions dels òrgans de govern
unipersonals així com en les propostes d’acords dels òrgans de govern col·legiats s’inclogui un
punt dispositiu indicant que cal procedir a la publicació dels items que, en el seu cas, hagin de
ser objecte de publicitat activa en el portal de transparència o perfil de contractant. Els
esmentats items són els següents:
Items de l’obligació de publicitat activa en el Perfil del contractant
Art. 63 LCSP
Informació en general:
i) Membres de Mesa contractació permanent.
j) Plecs de Clàusules Administratives Generals.
k) Contractes menors més de 5.000 € per identitat adjudicatari, almenys trimestralment
objecte, durada, import incloent IVA.
l) Formalització encàrrecs de mitjans propis superiors a 50.000 €.
Anuncis i publicitat:
• D’informació prèvia.
• De convocatòria de licitacions.
• D’adjudicació i de formalització dels contractes.
• De modificació i la seva justificació.
• De concursos de projectes i de resultats de concursos de projectes, amb les
excepcions establertes en les normes dels negociats sense publicitat.
• Els mitjans a traves dels quals ha estat publicitat el contracte.
• Enllaços a aquestes publicacions.
Informació sobre l’inici licitació:
• Resolució inici expedient (art. 116 LCSP).
• Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i plec de prescripcions tècniques
(PPT).
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• Memòria Justificativa del contracte.
• Informe d’insuficiència de mitjans en el cas de contractes de serveis.
• Justificació del procediment utilitzat per l’adjudicació, sinó es obert o restringit.
• Document d’aprovació de l’expedient de contractació.
Desenvolupament de la licitació:
- El número i identitat dels licitadors participants en el procediment.
- Actes de la mesa de contractació relatives al procediment d’adjudicació o, en el cas de
no actuar la mesa.
- Composició de les meses de contractació que assisteixin als òrgans de contractació,
incloent el càrrec dels membres.
- Designació dels membres del comitè d’experts o dels organismes tècnics especialitzats
per a l’aplicació de criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor en els
procediment en els que siguin necessaris.
- Les resolucions del servei o òrgan de contractació corresponent.
- L’informe de valoració dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant un judici de
valor de cadascuna de les ofertes.
- En el seu cas, els informes sobre les ofertes que incorrin en presumpció de anormalitat
a que es refereix l’article 149.4 LCSP.
- La resolució d’adjudicació del contracte.
Informació adjudicació:
a) L’objecte detallat.
b) La durada.
c) El pressupost base de licitació.
d) L’import d’adjudicació, IVA inclòs.
e) UTES: nom de les empreses i participació percentual (art. 69.10 LCSP).
Incidències licitació:
1. La decisió de no adjudicar o celebrar el contracte.
2. El desistiment del procediment d’adjudicació.
 La declaració de desert.
 Els procediments anul·lats.
 La interposició de recursos.
 L’eventual suspensió dels contractes amb motiu de la interposició de recursos.
Art. 207.3 LCSP
Informació modificació contractes:
Amb independència de que el contracte objecte de modificació estigui o no subjecte a regulació
harmonitzada i de la causa que justifiqui la modificació, s’ha de publicar:
1. Un anunci de modificació en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació en el
termini de 5 dies des de l’aprovació de la mateixa.
2. Les al·legacions del contractista.
3. Tots els informes que, en el seu cas, s’haguessin demanat amb caràcter previ a la
seva aprovació, inclosos aquells aportats pel adjudicatari o els emesos pel propi òrgan
de contractació.
Art. 28.4 LCSP
Programació de la contractació:
 El pla de contractació pública (almenys els contractes harmonitzats de l’exercici
pressupostari o plurianual) s’ha de comunicar anticipadament mitjançant un anunci
d’informació prèvia.
Art. 134 LCSP
Anunci d’informació prèvia:
• Potestatiu i refereix a contractes harmonitzats d’obres, serveis i subministraments.
• En el DOUE o en el Perfil del contractant-PSCP
• S’enviaran al DOUE o publicaran en la PSCP quant abans millor:
- En obres quan hi hagi l’autorització del programa
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- En serveis i subministrament un cop iniciat l’exercici pressupostari
Durada coberta per l’anunci previ:
- 12 mesos
- Més de 12 mesos si són serveis especials de l’annex IV
Art. 115 LCSP
Consultes Preliminars del Mercat:
• Garanties:
- Confidencialitat de les solucions aportades pels altres participants en la
consulta.
- No impedeix la posterior intervenció dels consultats en el procediment de
licitació.
• Límits:
-No han de tenir l’efecte de falsejar la competència
-No poden vulnerar els principis de no discriminació i transparència
-No poden concloure en una definició del contracte tant explícita que limita la
concurrència a un dels consultats.
-No pot comportar la introducció d’avantatges en la licitació per als
consultats.
Art. 135 LCSP
Anuncis de licitació:

Contractes no harmonitzats:
- Perfil del contractant en la Plataforma de Contractació
- DOUE (opcional)
• Contractes harmonitzats:
- DOUE
y
- Perfil del contractant:
-Publicar després del DOUE ( a l’anunci ha de constar la data de publicació en
el DOUE)
-o un cop transcorregudes 48 hores des de l’enviament de l’anunci a l’Oficina
de Publicacions de la UE i no tenim confirmació de recepció l’anunci
- Dades a publicar: l’Annex III de la LCSP
Art. 138.3 LCSP
Informació addicional als interessats:
1. La resposta de l’òrgan de contractació a sol·licituds d’informació dels plecs serà
vinculant quan així s’hagi establert als PCAP i, en aquest cas, es publicaran en el perfil
de contractant.
Art. 2017 LCSP
Publicitat dels modificats:
1. Es publica un anunci en el perfil, en el termini de 5 dies des de l’aprovació, publicant
al·legacions contractista i qualsevol altre previ a l’acord.
2. Si el contracte es harmonitzat, excepte annex IV, en modificacions no previstes per
causa sobrevinguda o adicions de prestacions, es publica anunci al DOUE.
SEGON. DISPOSAR que la cap de departament i cap de servei de contractació portin a terme
les publicacions esmentades.»
Finalment, per a al compliment de les obligacions de publicitat activa, es recomana consultar
els criteris jurídics que conformen els ítems del Portal de Transparència Local, elaborats i
posats a disposició dels ens locals, pel Grup de Treball de Transparència, arrel del Conveni
Marc, signat el 2 de juny de 2015, entre la Generalitat de Catalunya, l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya, les Diputacions Provincials, el Consorci AOC, el Consorci Localret,
l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Consell de
Col.legis de secretaris i interventors i tresorers de Catalunya.
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Atès que la DA 3ª LCSP designa al secretari com a responsable de la coordinació de les
obligacions de publicitat i informació que s’estableixen en la Llei 19/2013, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
De conformitat amb l’art. 172 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle ni legal
ni reglamentari, per tal que la Junta de Govern Local aprovi la següent
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. DISPOSAR que en les propostes de resolucions dels òrgans de govern unipersonals
així com en les propostes d’acords dels òrgans de govern col·legiats s’inclogui un punt
dispositiu indicant que cal procedir a la publicació dels items que, en el seu cas, hagin de ser
objecte de publicitat activa en el portal de transparència per tractar-se d’obligacions de
publicitat activa, en els termes definits en el Manual de Gestió del Portal de Transparència
aprovat per acord de la Junta de Govern Local el 9 de gener de 2017.
Les esmentades obligacions són:
- Organització institucional i l‟estructura administrativa.
Art. 9 Llei 19/2014, del 29 de desembre:
« 1. (...)
a) La descripció de l’organització de l’Administració i dels organismes i ens públics vinculats o
dependents, i també de les societats, les fundacions públiques i els consorcis dels quals forma
part l’Administració, amb la inclusió d’un organigrama actualitzat.
b) L’estructura organitzativa interna de l’Administració i dels organismes i entitats a què fa
referència la lletra a, amb la identificació dels responsables dels diversos òrgans i llur perfil i
trajectòria professionals.
c) Les funcions que tenen atribuïdes l’Administració i els organismes i entitats a què fa
referència la lletra a, amb indicació de l’ens, l’entitat o l’òrgan que les exerceix en cada cas.
d) La relació de llocs de treball del personal funcionari, laboral i eventual, i la plantilla i la relació
de contractes temporals i d’interinatges no vinculats a cap lloc de treball de la dita relació de
llocs.
e) Les convocatòries i els resultats dels processos selectius de provisió i promoció del
personal.
f) La relació d’alts càrrecs.
g) Les llistes que eventualment es creïn per a accedir als processos
de formació i promoció.
h) La relació dels llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes signats
amb l’Administració que, en virtut del contracte, dugui a terme una activitat, un servei o una
obra amb caràcter permanent en una dependència o un establiment públic, i també el règim de
dedicació i el règim retributiu d’aquest personal i les tasques que duu a terme.
i) Els convenis, els acords i els pactes de naturalesa funcionarial, laboral i sindical.
j) El catàleg dels serveis prestats, les cartes de serveis existents i la informació sobre els
resultats de les avaluacions de qualitat i de la incidència social de les polítiques públiques.
k) Els acords relatius a la creació, la participació i el funcionament dels ens públics, les
societats i fundacions públiques, els consorcis i altres entitats vinculades a l’Administració
pública.
l) La informació relativa als canals de participació i els procediments participatius en tràmit,
d’acord amb el que estableixen aquesta llei i la Llei de consultes populars no referendàries i
d’altres formes de participació ciutadana, per tal de fer-ne difusió i facilitar la participació
ciutadana.
m) Les resolucions dictades per l’òrgan competent, en aplicació de la normativa sobre el règim
d’incompatibilitats dels alts càrrecs, amb la forma i les condicions que es determinin per
reglament.
2. La informació organitzativa ha d’incloure el nombre d’alliberats sindicals que hi ha en l’àmbit
de l’Administració i els ens que en depenen, amb la indicació dels sindicats corresponents, els
costos que els alliberaments generen a l’Administració i el nombre d’hores sindicals
utilitzades.»
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- Decisions i actuacions de rellevància jurídica.
Art. 10 Llei 19/2014, del 29 de desembre:
«1. (...)
a) Les normes aprovades per l’Administració pública –de les quals hi ha d’haver disponibles les
versions en el format originari i, en el cas de les normes que hagin estat modificades, les
versions consolidades– i les dades relatives a l’avaluació de l’aplicació de les normes.
b) Les directives, les instruccions, les circulars i les respostes anonimitzades a consultes
plantejades que tinguin una incidència especial sobre la interpretació i l’aplicació de les
normes.
c) Els procediments normatius en curs d’elaboració, amb la indicació
de l’estat de tramitació en què es troben.
d) Les memòries i els documents justificatius de la tramitació dels projectes o avantprojectes
normatius, els diversos textos de les disposicions i la relació i valoració dels documents
originats pels procediments d’informació pública i participació ciutadana i per la intervenció dels
grups d’interès, si escau.
e) El catàleg actualitzat de tots els procediments administratius, amb la indicació dels que estan
disponibles en format electrònic, el sentit del silenci administratiu i els recursos que es poden
interposar amb relació a les resolucions que hi posen fi.
f) Els actes administratius, les declaracions responsables i les comunicacions prèvies que
puguin tenir incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics, i aquells altres en
què ho aconsellin raons d’interès públic especial.
g) Els actes que hagin estat objecte d’un procediment de revisió en via administrativa.
h) Les resolucions administratives i judicials que puguin tenir rellevància pública i les
resolucions judicials definitives que afectin les persones obligades al compliment d’aquesta llei,
per raó de l’exercici de les funcions i responsabilitats que els atribueix.
i) Els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i dels altres òrgans consultius.
2. En el cas de les lletres c i d de l’apartat 1, la informació també ha d’incloure els documents
que, d’acord amb la normativa aplicable, han d’ésser sotmesos a un període d’informació
pública durant la tramitació, i també el contingut íntegre dels textos dels avantprojectes de llei i
dels projectes de reglament.
3. En el cas de les lletres f, g, h, i i de l’apartat 1, la informació no ha d’incloure dades o
referències personals.»
- Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial.
Art. 11 Llei 19/2014, del 29 de desembre:
«1. (...)
a) El pressupost, amb la descripció de les partides pressupostàries anuals i les dades de llur
execució –de manera que se’n pugui conèixer el grau d’execució amb caràcter trimestral– i de
llur liquidació, i el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
b) Les retribucions, indemnitzacions i dietes, les activitats i els béns dels membres del Govern,
dels alts càrrecs de l’Administració pública i del personal directiu dels ens públics, les societats,
les fundacions i els consorcis, i les indemnitzacions que han de percebre en deixar d’exercir el
càrrec.
c) Els comptes anuals complets preceptius i els informes d’auditoria de comptes i de
fiscalització dels òrgans de control extern que els hagin emès.
d) Les resolucions dictades per l’òrgan competent per a instruir i resoldre els expedients
relatius a les declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos dels alts càrrecs i a la
inscripció en els registres corresponents, en aplicació de la normativa sobre incompatibilitats
dels alts càrrecs.
e) La informació general sobre les retribucions, indemnitzacions i dietes percebudes pels
empleats públics, agrupada en funció dels nivells i els cossos.
f) El cost de les campanyes de publicitat institucional, desglossant els diferents conceptes de la
campanya i l’import contractat a cada mitjà de comunicació.
2. La informació relativa a la gestió patrimonial ha d’incloure:
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a) La informació sobre les dades més rellevants de l’inventari general del patrimoni pel que fa
als béns immobles de domini públic i patrimonials i als béns mobles amb un valor especial.
b) La informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni.»
- Planificació i programació.
Art. 12 Llei 19/2014, del 29 de desembre:
«1. (...)
1. L’Administració ha de fer públics, en aplicació del principi de transparència, els plans i els
programes anuals i pluriennals, de caràcter general o sectorial, que estableixen les directrius
estratègiques de les polítiques públiques. Així mateix, s’han de publicar les auditories internes i
externes d’avaluació de la qualitat dels serveis públics.
2. La informació a què fa referència l’apartat 1 ha d’incloure, com a mínim, les actuacions que
s’han de dur a terme, els mitjans que s’han d’utilitzar per a executar els plans i els programes,
els terminis de compliment, la memòria econòmica i els estudis i informes tècnics justificatius.
3. La informació pública a què fa referència l’apartat 1 ha d’incloure els criteris i la metodologia
per a avaluar el compliment dels plans i els programes i el resultat de l’avaluació, una vegada
executats.
4. L’Administració ha de fer públics el pla territorial general, els plans territorials parcials, els
plans directors territorials, els plans territorials sectorials, els plans directors urbanístics, els
plans d’ordenació urbanística municipal, el pla d’espais d’interès natural i els altres plans i
programes que s’hagin d’elaborar en compliment d’una norma amb rang de llei i els plans que
s’han de publicar amb caràcter obligatori.
5. L’Administració ha de fer públiques les modificacions dels plans i programes i la informació
econòmica, geogràfica i urbanística, d’elaboració pròpia o externa, que hagi utilitzat per a
elaborar-los i per a avaluar-ne l’execució.»
- Contractació pública.
Art. 13 Llei 19/2014, del 29 de desembre:
«1. (...)
a) La informació sobre les entitats i els òrgans de contractació, amb la indicació de la
denominació exacta, el telèfon i les adreces postals i electròniques.
b) La informació sobre les licitacions en tràmit, que ha de comprendre com a mínim el tipus de
contracte, el seu objecte, el contingut econòmic, els plecs de clàusules administratives i les
condicions d’execució.
c) La informació sobre els contractes programats.
d) Els contractes subscrits, amb la indicació de l’objecte, l’import de la licitació i d’adjudicació, el
procediment utilitzat per a contractar i la identitat de l’adjudicatari, la durada, el nombre de
licitadors, els criteris d’adjudicació, el quadre comparatiu d’ofertes i les puntuacions
respectives, i també els acords i informes tècnics del procés de contractació. Aquesta
informació ha d’estar actualitzada i fer referència, com a mínim, als darrers cinc anys.
e) Les modificacions contractuals, les pròrrogues dels contractes, les licitacions anul·lades i les
resolucions anticipades.
f) Les dades del registre públic de contractes i del registre oficial de licitadors i empreses
classificades.
g) Els acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació. Els acords i criteris
interpretatius dels òrgans consultius decontractació.
h) Una relació anonimitzada de les preguntes i respostes més freqüents en les consultes en
matèria de contractació.
i) Les resolucions dels recursos especials, de les qüestions de nul·litat i de les resolucions
judicials definitives en matèria de contractació, i també els actes de desistiment, renúncia i
resolució de contractes.
2. La informació en matèria de contractació pública ha de constar en un espai diferenciat del
Portal de la Transparència, configurat com una plataforma electrònica de publicitat específica
en aquest àmbit.
3. L’Administració pública ha de donar publicitat d’una manera constant i actualitzada a les
dades estadístiques sobre els percentatges i el volum pressupostari dels contractes adjudicats
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d’acord amb cadascun dels procediments establerts per la legislació de contractes del sector
públic. També ha de donar publicitat al volum pressupostari
contractat pels diversos adjudicataris en els darrers cinc anys.
4. En els contractes de gestió de serveis públics i de concessió d’obres públiques, s’han de fer
públiques les dades següents per a facilitar-ne el coneixement als usuaris:
a) Les condicions i obligacions assumides pels gestors amb relació a la qualitat, l’accés al
servei i els requisits de prestació del servei.
b) Els drets i els deures dels usuaris.
c) Les facultats d’inspecció, control i sanció que pot exercir l’Administració amb relació a la
prestació del servei.
d) El procediment per a formular queixes o reclamacions.»
- Convenis de col·laboració.
Art. 14 Llei 19/2014, del 29 de desembre:
«1. (...)
1. La transparència en l’àmbit dels convenis de col·laboració és aplicable a tots els convenis i
encàrrecs de gestió subscrits entre els subjectes obligats i les persones privades i públiques.
2. La informació pública relativa als convenis de col·laboració ha d’incloure, com a mínim:
a) La relació dels convenis vigents, amb la indicació de la data, les parts que els signen,
l’objecte, els drets i les obligacions de qualsevol mena que generin i el període de vigència.
b) Les eventuals modificacions de qualsevol dels paràmetres a què fa referència la lletra a, i la
data i la forma en què s’hagin produït.
c) La informació relativa al compliment i l’execució dels convenis.
3. Les obligacions de publicitat establertes per aquest article s’han de fer efectives per mitjà del
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que s’ha d’integrar en el
Portal de la Transparència.»
- Activitat subvencional
Art. 15 Llei 19/2014, del 29 de desembre:
«1. (...)
a) Una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que els subjectes obligats tinguin
previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la
descripció de les condicions per a ésser-ne beneficiari.
b) Els objectius, a efectes d’utilitat pública o social, que pretén assolir la subvenció o l’ajut i els
efectes que la mesura de foment pot produir en el mercat, si escau.
c) Les subvencions i els ajuts públics atorgats, amb la indicació de l’import, l’objecte i els
beneficiaris. Aquesta informació ha d’incloure les subvencions i els ajuts, ha d’estar
actualitzada i ha de fer referència als darrers cinc anys. També ha d’incloure les subvencions i
els ajuts atorgats sense publicitat i concurrència si aquests requisits s’han exceptuat, en els
casos establerts legalment. En el cas de subvencions i ajuts públics atorgats per motius de
vulnerabilitat social, s’ha de preservar la identitat dels beneficiaris.
d) La informació relativa al control financer de les subvencions i els ajuts públics atorgats.
e) La justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de la subvenció o ajut
atorgats.
2. Les bases reguladores de la concessió de subvencions i ajuts públics que es puguin atorgar
per un import superior a 10.000 euros han d’incloure l’obligació dels beneficiaris, si són
persones jurídiques, de comunicar als subjectes obligats la informació relativa a les retribucions
de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques. En els supòsits legals
en què no s’apliqui un procés de concurrència per a atorgar les subvencions o els ajuts,
aquesta obligació l’ha d’incloure l’acte o el conveni corresponent.»
SEGON. DISPOSAR que els/les funcionaris/es que varen ser adscrits als llocs de treballs de
cap de Servei Jurídic i Administració General d’Àmbit portin a terme les actuacions necessàries
que garanteixin el compliment de les obligacions de publicitat activa, de conformitat amb les
previsions establerts en el arts 9 a 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i en els termes
de l’art. 6 de la pròpia norma i del Manual de Gestió del Portal de Transparència aprovat per
acord de la Junta de Govern Local el 9 de gener de 2017.
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TERCER. NOTIFICAR als interessats aquesta resolució i comunicar-la a la resta dels Serveis i
Departaments municipals als efectes procedimentals que en dret procedeixin en ordre al bon fi i
execució dels acords precedents.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta d’Acord
precedent i, conforme amb les previsions de la delegació d’atribucions de 23 de juny de 2015,
ELEVI’S a la Junta de Govern local per a la seva aprovació.
ACORD
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i raonaments jurídics de la proposta precedent, la
Junta de Govern Local RESOL de conformitat
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
4. Acceptar la cessió de 6.55m2 qualificats de vial que se segreguen de la finca situada al
carrer Sant Bru, 83-85 de Badalona.
Antecedents
1. En data 12 d'abril de 2018 ha tingut entrada en aquest Ajuntament una instància
acompanyada de còpia d’escriptura notarial atorgada pels Srs. V.G. i G.P., actuant en interès
propi, davant el Notari de Badalona Sra. M.F.H.R. (número de protocol 726) per la qual es
procedeix a la cessió a favor de l’Ajuntament d’una superfície que se segrega de la finca
situada al carrer Sant Bru núm. 83-85, inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Badalona al
foli 180, tom 2964, llibre 158, finca 7.306 propietat dels esmentats senyors. L’esmentada porció
de sòl està qualificada de vial i té la següent descripció:
“Porción de terreno sita en Badalona, destinado a futuro vial, prolongación de la calle
Méndez Núñez. Mide una superfície de seis metros con cincuenta y cinco decímetros
cuadrados (6'55m²). LINDA: por el noroeste, con la finca número 28 de la calle Seu
d'Urgell, propiedad del Ajuntament de Badalona; por el Noroeste, con la parte posterior
de la finca número 89 de la calle Sant Bru; por el suroeste, con la finca número 79
interior de la calle Sant Bru; y por el sureste con resto de finca de la cual se segrega.”
2. L’esmentada segregació s’ha efectuat d’acord amb la llicència de parcel·lació atorgada
mitjançant resolució del Regidor de Badalona Habitable de data 12 d’abril de 2018 i d’acord
amb el plànol d'alineacions i rasants, elaborat pel Departament de Plànol de la Ciutat, del qual
resulta que, de conformitat amb l'alineació determinada per la Modificació puntual del PGM del
carrer Sant Bru, aprovada definitivament el dia 2 de desembre de 2009, una part de la finca
està qualificada de vial.
Fonaments de dret
1) Vistos els articles 44.2 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya i 40.3 a) del seu Reglament, els propietaris i propietàries de sòl urbà
no consolidat no inclòs en àmbits d’actuació urbanística tenen l’obligació de cedir gratuïtament
a l’Ajuntament, de manera prèvia a l’edificació, únicament els terrenys destinats a carrers o
qualsevol altre tipus de via de sistema de comunicacions o a llurs ampliacions que siguin
necessaris perquè aquest sòl adquireixi la condició de solar.
2) L’article 124.1 del Reglament de la LUC estableix que la cessió de terrenys destinats a la
xarxa viària en els supòsits establerts a l’article 40.3 a) del Reglament, s’ha de fer lliure de
càrregues i gravàmens i s’ha d’efectuar mitjançant l’oferiment de la cessió realitzat en
escriptura pública atorgada per les persones propietàries.
3) D’acord amb l’article 22 del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística, constitueixen parcel·lació urbanística totes les
divisions o segregacions de terrenys quan tinguin per finalitat dur a terme o facilitar els actes
d’utilització propis del sòl urbà i la implantació d’obres pròpies d’aquest sòl, per raó de les
característiques físiques dels terrenys afectats, de la seva delimitació per vials existents o de
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nova creació, de la implantació de serveis urbanístics o de les característiques de les obres
descrites en l’operació de divisió.
Vistos els articles 25.1 i 26 de l’esmentat text legal, s’ha de sotmetre a fiscalització prèvia
municipal tota divisió o segregació de terrenys simultània o successiva, de la que resultin dos o
més lots, havent-se de subjectar al règim d’atorgament de llicències urbanístiques.
Atès que per resolució del Regidor de Badalona Habitable de data 12 d’abril de 2018 es va
atorgar la llicència de parcel·lació sol·licitada per la Sra. P.P.V., en representació de la
mercantil “Sant Bru 83 SCCL", en relació a la finca situada al carrer Sant Bru núm. 83-85 de
Badalona, qualificada parcialment de sistema viari per la Modificació puntual del PGM al carrer
Sant Bru, aprovada definitivament el dia 2 de desembre de 2009.
4) Amb la cessió efectuada, la finca situada al carrer Sant Bru, número 83-85 pot esdevenir
edificable, sempre i quan s'acompleixin la resta de deures previstos a la legislació vigent.
5) La validesa i eficàcia d'aquesta cessió unilateral, resta sotmesa a l'acceptació d'aquesta
cessió per l'Ajuntament, essent l' alcalde l'òrgan competent per a decretar-la, segons l'article 31
del Decret 336/1.988, de 17 d'octubre. No obstant això, aquesta competència ha estat delegada
a la Junta de Govern Local en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia mitjançant resolució
de data 23 de juny de 2015.
Per tot això, no hi ha obstacle ni legal ni reglamentari per tal que el Regidor de Badalona
Habitable, en exercici de les competències que li han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’Alcaldia de l’Ajuntament mitjançant resolució de 23 de juny de 2015, proposi a la
Junta de Govern Local, seguint l’informe de la Tècnica Superior en Dret del Departament de
Gestió Urbanística i Habitatge, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Acceptar en concepte de lliure de càrregues i gravàmens, la cessió gratuïta a favor
de l'Ajuntament de Badalona, d’una finca amb una superfície de sis metres cinquanta-cinc
decímetres quadrats situats a la part del darrera de la finca del carrer Sant Bru núm. 83-85,
cessió efectuada mitjançant escriptura pública atorgada pels Srs. V.G. i G.P., amb número de
document d'identitat italià AT-936XXXX i AT-936XXXX respectivament i NIF.081XXXXJ i
081XXXXZ respectivament, actuant en nom i interès propi, amb domicili a efectes de
notificacions a Badalona, al carrer Sant Pere, núm. 120, davant del notari de Badalona Sra.
M.F.H.R., atorgada en data vint-i-vuit de març de dos mil divuit, amb número de protocol 726.
SEGON.- Aquesta acceptació comporta la tradició del terreny cedit al domini públic, així com el
compliment, per part de la finca del carrer Sant Bru, núm. 83-85, del deure establert a l'art. 44.2
del Decret Legislatiu 1/2005 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, de cedir gratuïtament la part de vial públic de llur terreny, de conformitat amb el Pla
vigent a la zona, i com un dels requisits que s'han d'acreditar, entre d'altres, per tal d'assolir el
dret d'aprofitament urbanístic i el subsegüent d'edificar sobre el terreny de referència,
mitjançant l'atorgament, si procedeix, de la corresponent llicència.
TERCER.- Fer anotació d’aquesta cessió a l’inventari municipal de béns a l’efecte de la seva
actualització, d’acord amb l’article 102 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per
Decret 336/1.988, de 17 d’octubre.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
5. Acordar l’atorgament de la llicència municipal a Generalitat de Catalunya- Departament
d'Ensenyament per a la realització d'obres per l'arranjament d'espais, cobertes i mur de
tancament a la finca de l'Av. Marquès de Montroig, 223-237.
Antecedents
Atesa la instancia RGE. 2018/10592 presentada el 9 d’abril per la Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament rep per Ll.N.G. per la realització d’obres menors en la finca de
l’AV. Marqués de Montroig núm.237.
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Atès l’informe de l’enginyer municipal emès en data 18 de maig de 2018 que diu:
Vista la petició formulada el 9 d'abril de 2018 (reg. 2018/10592) per la Generalitat De
Catalunya-departament Ensenyament, a l’Av. Marques De Montroig Núm. 223-237
(5473801DF3857C0001DJ) i la documentació que hi ha a l’expedient, les característiques de
l’establiment i l’activitat són les següents:
Dades generals de l’activitat:
Referència cadastral
5473801DF3857C0001DJ
CCAE
855
Zonificació
7a (equipament)
Superfície urbanitzada
85,50 m²
Superfície construïda obra reforma
150 m2
Us
Docent
Cal proposar la concessió de la llicència per Obres a l’escola oficial d’idiomes amb les
condicions següents:
• Un cop efectuades les obres, cal efectuar el corresponent control inicial per a l’activitat
de centre docent (escola oficial d’idiomes) per tal d’obtenir la posta en marxa de l’activitat
(expedient en tràmit G2-0095/07).
Fonaments de dret:
Atès que les llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb el que estableixen la llei
d’urbanisme, el planejament urbanístic i les ordenances municipals.(art.188 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme
Vistes la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim Local, Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova la Refosa de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, art. 41 i
concordants del ROFRJ, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
La competència per atorgar aquesta llicència correspon a la junta de govern Local en virtut de
la delegació efectuada per l’alcaldia per resolució de 23 de juny de 2015.
Per tot això, no hi ha obstacle ni legal ni reglamentari per tal que el Regidor de Badalona
Habitable, en exercici de les competències que li han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’Alcaldia de l’Ajuntament mitjançant resolució de 23 de juny de 2015, proposi a la
Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
Atorgar llicència municipal a Generalitat de Catalunya-Departament d’Ensenyament rep per Ll.
N.G. per la realització d’obres d’arranjament d’espais, cobertes i mur de tancament a la finca de
l’Av. Marques De Montroig Núm.223-237 (5473801DF3857C0001DJ) amb la condició que es
compleixin les prescripcions de policia urbana d’aquesta ciutat, per a realitzar les obres referides,
previ el pagament dels drets municipals corresponents i sotmesa a les condicions assenyalades a
continuació:
PRIMERA- Les autoritzacions o llicències s’entenen atorgades salvat el dret de propietat i sense
perjudici del de tercers, d’acord amb l’art. 73 del Decret 179/1995 (ROAS).
SEGONA- En la realització dels treballs, s’adoptaran les precaucions que aconsellin la bona
pràctica de la construcció, així com les que s’assenyalen en la Llei 31/1995 de 8 de novembre de
Prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269 de 10/11/95) i qualsevol altra disposició o
normativa d’aplicació.
TERCERA- Les obres o instal·lacions s’hauran de practicar, tot atenent allò assenyalat en les
Ordenances Metropolitanes d'Edificació, de manera que no tapin la visibilitat de la numeració del
carrer i no incomodin els veïns, i que quedi tot en completa seguretat per als vianants.
QUARTA- Les mesures i característiques de les obres o instal·lacions no excediran de les
sol·licitades, i es considerarà com a veritable infracció la més petita extralimitació que en aquest
sentit es produeixi, de tal manera, que d’interessat es farà creditor de les sancions previstes en les
disposicions vigents.
CINQUENA-La llicencia caducarà, automàticament, transcorregut un any des de la data de
notificació de l’atorgament i podrà ser anul·lada, sense cap dret de reclamació ni indemnització,
per part de l’interessat, sempre que l'Ajuntament ho cregui convenient pels interessos de la ciutat;
quedarà a més, nul·la i sense efecte, si infringís o excedís qualsevol de les condicions amb què es
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doni, s’executaren obres o instal·lacions diferents de les autoritzades o de qualsevol manera es
faltés a les disposicions de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació i/o qualsevol altra disposició
o normativa d’aplicació.
SISENA- L'interessat, o qui en el successiu vingui a substituir-lo en la tinença d’aquesta llicència,
estarà obligat a exhibir-la quantes vegades la reclamin els agents municipals encarregats de la
inspecció i vigilància de les obres particulars, i incorrerà, en cas d’incompliment d’aquest precepte,
en les responsabilitats consegüents. Així mateix, la inspecció municipal o metropolitana, podrà
examinar els treballs, sempre que ho cregui convenient o ho mani l'Autoritat competent.
SETENA- La concessió d’aquesta llicència no pressuposa permís per l’ús al qual es vol destinar el
local objecte de la sol·licitud, llicència que haurà d’estar lliurada pel Servei corresponent.
VUITENA- Es compliran les condicions de càrrega i sobrecàrrega admissibles a la normativa
vigent.
NOVENA- La persona productora i la posseïdora de residus hauran de complir amb les
determinacions establertes en l’art.23 del Text Refós de la Llei de residus (Decret Legislatiu
1/2009) així com amb les disposicions específiques o complementaries que regulin els residus de
la construcció i demolició segons el disposat al decret 80/2011 de 29 de juny.
DESENA- Qualsevol actuació durant l’execució dels treballs que pugui afectar a l’enllumenat públic
caldrà comunicar-la obligatòria i prèviament a l'Àrea de Via Pública, i abonar els drets que
corresponguin d’acord amb l'Ordenança Fiscal vigent.
ONZENA- Qualsevol actuació durant l’execució dels treballs que pugui afectar a l’enllumenat
públic caldrà comunicar-la obligatòria i prèviament a l'Àrea de Via Pública, i abonar els drets
que corresponguin d’acord amb l'Ordenança Fiscal vigent.
DOTZENA- Condicions especials:
A - En instal·lació d’elements que recaiguin sobre la via pública:
a) Es compliran les condicions establertes a la Llei 20/1991 de Promoció de l’Accessibilitat
i de Supressió de Barreres Arquitectòniques, el Decret 135/95 de desplegament de la Llei i
d’aplicació del Codi d’Accessibilitat i qualsevol altra disposició o normativa d’aplicació.
b) Es complirà l’article 123 de les OME.
c) Es complirà l’article 140 del Reglament de Circulació.
d) Cal sol·licitar el permís per l’ocupació de via pública a la seu de la Guàrdia Urbana,
Turó d’en Caritg s/n.
B - En llicències de contenidors i sacs:
a) Veure informe emès pel Departament de Transport i Circulació.
C - En llicències de bastides:
a) Són d’aplicació i obligat compliment els punts 3 i 4 de l’art. 123 de les OME on
s’especifiquen les dimensions mínimes i mesures de seguretat.
b) Es responsable el sol·licitant, de la protecció i senyalització adient de la bastida, sense
perjudici del que determina l’art. 130 de les OME.
c) Totes les responsabilitats derivades de la col·locació i permanència de la bastida seran
a càrrec del titular de l’autorització
d) Es d’aplicació l’art. 140 del Reglament de Circulació.
e) Per motius de circulació, de realitzacions d’obres públiques o en casos d’urgències, la
Guàrdia Urbana podrà disposar les mesures que es creguin necessàries per tal de que
sigui retirada total o parcialment la bastida a càrrec del titular de la mateixa.
f) Cal complir les disposicions dels Reglaments electrotècnics d’alta i baixa tensió.
Les autoritzacions de pas de vehicles necessaris per obres (amb més pes de l'autoritzat) es
tramitaran des de l'Àrea de Via Pública, prèvia petició formal.
De conformitat amb el que disposa l’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
llicències urbanístiques, el titular resta exempt de l’obligació de declarar les alteracions
cadastrals derivades de la present llicència, en haver-se acollit aquest ajuntament al règim de
comunicació previst a l’article 14 del Text refós de la llei del Cadastre Immobiliari.
TRETZENA- Condicions particulars:
• Aquest permís no autoritza la col·locació de sacs i/o contenidors a la via pública, per a la qual
cosa caldrà sol·licitar la corresponent llicència.
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La concessió d’aquesta llicència no pressuposa l’obtenció d’altres permisos o autoritzacions
que s’hagi d’obtenir.
• Aquesta llicència no legalitza cap obra feta sense permís de l’ajuntament.
• Qualsevol actuació durant l’execució dels treballs que pugui afectar a l’enllumenat públic
caldrà comunicar-la obligatòria i prèviament al Servei de Manteniment d’infraestructures
d’aquest Ajuntament, i abonar els drets que correspongui d’acord amb l’ordenança fiscal vi gent
• Un cop efectuades les obres, cal efectuar el corresponent control inicial per a l’activitat de
centre docent (escola oficial d’idiomes) per tal d’obtenir la posta en marxa de l’activitat (expedient en tràmit G2-0095/07)
Proposta d’acord
En atenció als fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució
precedent, proposo a la Junta de Govern Local que resolgui de conformitat , si s’escau.
Resolució
A l’empar d’allò que preveu l’article 88.6 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques la Junta de Govern Local accepta els
antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior proposta de resolució i resol
conformement
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
6. Acordar l'atorgament de la llicència municipal a l'Institut Català de la Salut per a
l'aparcament provisional a la finca situada al polígon 16, parcel·la 2 Pomar de Dalt.
Antecedents
Atesa la instancia RGE. 873/2018 presentada el dia 12 de març per Institut Català de la Salut
de Barcelona rep. per: J.A.R. en què es sol·licita llicència d’obra menor per al aparcament
provisional en superfície, a la finca situada al Polígon 16 parcel·la 2 Pomar de Dalt (Can Ruti);
UTM: 08015A01600002.
Atès l’informe de l’arquitecte municipal emès en data 9 de maig de 2018 que diu:
Vist l’escrit entrat el 12 de març de 2018 i amb Registre General d’Entrada núm.: 873, a nom de
Institut Català de la Salut de Barcelona rep. per: J.A.R. en què es sol·licita llicència d’obra
menor per al aparcament provisional en superfície, a la finca situada al Polígon 16 parcel·la 2
Pomar de Dalt (Can Ruti); UTM: 08015A01600002.
Vist l'informe urbanístic de 05.04.18, del tècnic del Departament del Plànol de la Ciutat, la finca
de referència es troba inclosa dins l'àmbit d'actuació del PGM, aprovat definitivament per la
CMB el 14.07.76 (BOP 19.07.76), el PE d’equipament públics i parc forestal de Can Ruti,
aprovat definitivament per la CMB el dia 12/03/1981 (BOPB 15/04/1981), el PE per a l’ampliació
del sistema d’equipaments a l’entorn de l’hospital Germans i Trias i Pujol, aprovat per la CUTB
el dia 16/07/2009 (DOGC 02/10/2009), de la modificació de les Normes Urbanístiques,
aprovada definitivament per la CUB el 25 de juliol de 2008 (DOGC 06.08.2008), de la
modificació de les Ordenances Metropolitanes de l’Edificació, aprovada definitivament pel Ple el
27.03.2007 (BOPB 22.05.2007), que la qualifica com a zona 7c-AE.
Atès que la finca compleix amb la normativa vigent.
En opinió del tècnic sotasignat, PROCEDEIX concedir la llicència d'obra menor sol·licitada per
al aparcament provisional en superfície, condicionada a:
- Aquesta llicència s’atorga sens perjudici de les altres autoritzacions que siguin
preceptives d’acord amb la legislació de règim local o sectorial, art. 64 de la Llei 3/2012
de 22 de febrer de modificació del Text refós de la Llei d’Urbanisme.
- Aportar, abans de l’inici de les obres, la manifestació del contractista.
- Aportar, abans de l’inici de les obres, els fulls d’assumeix del tècnic/s competents
degudament visat o bé aportar la declaració responsable del/de la tècnic/a competent
degudament complimentat.
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Qualsevol actuació durant l’execució dels treballs que pugui afectar a l’enllumenat
públic caldrà comunicar-la obligatòria i prèviament al Servei de Manteniment
d’infraestructures d’aquest ajuntament, i abonar els drets que correspongui d’acord amb
l’ordenança fiscal vigent.
- Aquest permís no autoritza la col·locació de sacs i/o contenidors a la via pública, per a la
qual cosa caldrà comunicar-ho corresponentment.
Observacions:
Vist el plànol 02-A-F01 referent a l’escala metàl·lica, aquesta s’ha considerat part del
àmbit d’actuació d’aquesta llicencia.
En el plànol de topografia 00-B-F01 s’observen diversos arbres dins l’àrea d’actuació, per
tant es recomana posar-se en contacte amb el departament de verd urbà d’urbanisme,
per tal de justificar el seu manteniment o bé la seva tala o reubicació, segons indicacions
del tècnic.
Fonaments de dret:
Atès que les llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb el que estableixen la llei
d’urbanisme, el planejament urbanístic i les ordenances municipals.(art.188 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme
Vistes la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim Local, Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova la Refosa de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, art. 41 i
concordants del ROFRJ, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
La competència per atorgar aquesta llicència correspon a la Junta de Govern Local en virtut de
la delegació efectuada per l’alcaldia per resolució de 23 de juny de 2015.
Per tot això, no hi ha obstacle ni legal ni reglamentari per tal que el Regidor de Badalona
Habitable, en exercici de les competències que li han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’Alcaldia de l’Ajuntament mitjançant resolució de 23 de juny de 2015, proposi a la
Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
Atorgar llicència municipal a l’Institut Català de la Salut de Barcelona rep. per: J.A.R. en què es
sol·licita llicència d’obra menor per al aparcament provisional en superfície, a la finca situada al
Polígon 16 parcel·la 2 Pomar de Dalt (Can Ruti); UTM: 08015A01600002 amb la condició que es
compleixin les prescripcions de policia urbana d’aquesta ciutat, per a realitzar les obres referides,
previ el pagament dels drets municipals corresponents i sotmesa a les condicions assenyalades a
continuació:
PRIMERA- Les autoritzacions o llicències s’entenen atorgades salvat el dret de propietat i sense
perjudici del de tercers, d’acord amb l’art. 73 del Decret 179/1995 (ROAS).
SEGONA- En la realització dels treballs, s’adoptaran les precaucions que aconsellin la bona
pràctica de la construcció, així com les que s’assenyalen en la Llei 31/1995 de 8 de novembre de
Prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269 de 10/11/95) i qualsevol altra disposició o
normativa d’aplicació.
TERCERA- Les obres o instal·lacions s’hauran de practicar, tot atenent allò assenyalat en les
Ordenances Metropolitanes d'Edificació, de manera que no tapin la visibilitat de la numeració del
carrer i no incomodin els veïns, i que quedi tot en completa seguretat per als vianants.
QUARTA- Les mesures i característiques de les obres o instal·lacions no excediran de les
sol·licitades, i es considerarà com a veritable infracció la més petita extralimitació que en aquest
sentit es produeixi, de tal manera, que d’interessat es farà creditor de les sancions previstes en les
disposicions vigents.
CINQUENA- La llicencia caducarà, automàticament, transcorregut un any des de la data de
notificació de l’atorgament i podrà ser anul·lada, sense cap dret de reclamació ni indemnització,
per part de l’interessat, sempre que l'Ajuntament ho cregui convenient pels interessos de la ciutat;
quedarà a més, nul·la i sense efecte, si infringís o excedís qualsevol de les condicions amb què es
doni, s’executaren obres o instal·lacions diferents de les autoritzades o de qualsevol manera es
faltés a les disposicions de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació i/o qualsevol altra disposició
o normativa d’aplicació.
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SISENA- L'interessat, o qui en el successiu vingui a substituir-lo en la tinença d’aquesta llicència,
estarà obligat a exhibir-la quantes vegades la reclamin els agents municipals encarregats de la
inspecció i vigilància de les obres particulars, i incorrerà, en cas d’incompliment d’aquest precepte,
en les responsabilitats consegüents. Així mateix, la inspecció municipal o metropolitana, podrà
examinar els treballs, sempre que ho cregui convenient o ho mani l'Autoritat competent.
SETENA- La concessió d’aquesta llicència no pressuposa permís per l’ús al qual es vol destinar el
local objecte de la sol·licitud, llicència que haurà d’estar lliurada pel Servei corresponent.
VUITENA- Es compliran les condicions de càrrega i sobrecàrrega admissibles a la normativa
vigent.
NOVENA- La persona productora i la posseïdora de residus hauran de complir amb les
determinacions establertes en l’art.23 del Text Refós de la Llei de residus (Decret Legislatiu
1/2009) així com amb les disposicions específiques o complementaries que regulin els residus de
la construcció i demolició segons el disposat al decret 80/2011 de 29 de juny.
DESENA- Qualsevol actuació durant l’execució dels treballs que pugui afectar a l’enllumenat públic
caldrà comunicar-la obligatòria i prèviament a l'Àrea de Via Pública, i abonar els drets que
corresponguin d’acord amb l'Ordenança Fiscal vigent.
ONZENA- Qualsevol actuació durant l’execució dels treballs que pugui afectar a l’enllumenat
públic caldrà comunicar-la obligatòria i prèviament a l'Àrea de Via Pública, i abonar els drets
que corresponguin d’acord amb l'Ordenança Fiscal vigent.
DOTZENA- Condicions especials:
A - En instal·lació d’elements que recaiguin sobre la via pública:
a) Es compliran les condicions establertes a la Llei 20/1991 de Promoció de l’Accessibilitat i
de Supressió de Barreres Arquitectòniques, el Decret 135/95 de desplegament de la Llei i
d’aplicació del Codi d’Accessibilitat i qualsevol altra disposició o normativa d’aplicació.
b) Es complirà l’article 123 de les OME.
c) Es complirà l’article 140 del Reglament de Circulació.
d) Cal sol·licitar el permís per l’ocupació de via pública a la seu de la Guàrdia Urbana, Turó
d’en Caritg s/n.
B - En llicències de contenidors i sacs:
a) Veure informe emès pel Departament de Transport i Circulació.
C - En llicències de bastides:
a) Són d’aplicació i obligat compliment els punts 3 i 4 de l’art. 123 de les OME on
s’especifiquen les dimensions mínimes i mesures de seguretat.
b) Es responsable el sol·licitant, de la protecció i senyalització adient de la bastida, sense
perjudici del que determina l’art. 130 de les OME.
c) Totes les responsabilitats derivades de la col·locació i permanència de la bastida seran
a càrrec del titular de l’autorització.
d) Es d’aplicació l’art. 140 del Reglament de Circulació.
e) Per motius de circulació, de realitzacions d’obres públiques o en casos d’urgències, la
Guàrdia Urbana podrà disposar les mesures que es creguin necessàries per tal de que
sigui retirada total o parcialment la bastida a càrrec del titular de la mateixa.
f)
Cal complir les disposicions dels Reglaments electrotècnics d’alta i baixa tensió.
Les autoritzacions de pas de vehicles necessaris per obres (amb més pes de l'autoritzat) es
tramitaran des de l'Àrea de Via Pública, prèvia petició formal.
De conformitat amb el que disposa l’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
llicències urbanístiques, el titular resta exempt de l’obligació de declarar les alteracions
cadastrals derivades de la present llicència, en haver-se acollit aquest ajuntament al règim de
comunicació previst a l’article 14 del Text refós de la llei del Cadastre Immobiliari.
TRETZENA- Condicions particulars:
• Aquest permís no autoritza la col·locació de sacs i/o contenidors a la via pública, per a la qual
cosa caldrà sol·licitar la corresponent llicència.
• La concessió d’aquesta llicència no pressuposa l’obtenció d’altres permisos o autoritzacions
que s’hagi d’obtenir.
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•
•

Aquesta llicència no legalitza cap obra feta sense permís de l’ajuntament.
Qualsevol actuació durant l’execució dels treballs que pugui afectar a l’enllumenat públic
caldrà comunicar-la obligatòria i prèviament al Servei de Manteniment d’infraestructures
d’aquest Ajuntament, i abonar els drets que correspongui d’acord amb l’ordenança fiscal vi gent.
• Les condicions i observacions de l’informe de l'arquitecte municipal de data 9 de maig
transcrit amb anterioritat.
Proposta d’acord
En atenció als fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució
precedent, proposo a la Junta de govern Local que resolgui de conformitat , si s’escau.
Resolució
A l’empar d’allò que preveu l’article 88.6 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques la Junta de Govern Local accepta els
antecedents,fonaments i raonaments jurídics de l’anterior proposta de resolució i resol
conformement
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
Proposicions urgents
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no han pogut ser objecte d’estudi
permenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat amb
l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que disposa l’article 92.2
del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en què porti incorporat l’informe jurídic.
7. Adjudicar el contracte d'obres de Millores urbanes a la zona industrial Badalona Sud,
adjudicació de les obres de Lot 1: obres de reaglomerat en av. Maresme, C. Indústria, C.
Guifré, C.Juli Galve, Passatge Doplà, Passatge Moixó i Av. Alfons XII.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució
Expedient
Òrgan que resol
Caràcter de la resolució
Ref. Addicional
Proc. d’adjudicació
Tramitació
Objecte del contracte

Import adjudicació

: Adjudicació del contracte
: 40729-CNT-LICI2018/000001
: La Junta de Govern Local
: No exhaureix la via administrativa.
: 34/C-9/17
: CNT- COBOB CNT- Obres Obert
: Urgent
: Obres de Millores urbanes a la zona industrial Badalona Sud,
Lot 1: obres de reaglomerat en av. Maresme, C. Indústria, C.
Guifré, C.Juli Galve, Passatge Doplà, Passatge Moixó i Av.
Alfons XII
: 1.373.899,74 €

Antecedents
1.- Per resolució de la Junta de Govern Local de data 06.11.2017, es va aprovar l’expedient de
contractació de referència i la despesa corresponent a aquest lot de la licitació, segons es
detalla:
Pressupost màxim de licitació IVA exclòs
1.207.902,89 €
IVA del Pressupost de licitació
21%
Import de l’IVA del pressupost de licitació
253.659,61 €
Preu total licitació amb IVA inclòs
1.461.562,50 €
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2.- En aquesta licitació, pel procediment Obres Obert, amb tramitació ordinària, s’han seguit tots
els tràmits de publicitat assenyalats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en la
legislació administrativa aplicable al cas.
3.- La Mesa de Contractació es va constituir en data 21/02/2018 i va obrir les ofertes, en sessió
pública, de les empreses acreditades en la licitació, segons Registre de Pliques de data
12/12/2017. Les empreses i ofertes presentades van ser:
LICITADORS:

OFERTA AMB IVA

MILLORES
DE
LES
XARXES I
QUALITAT

ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURES SAU

1.437.409,05

-

UTE
ROGASA
CONSTRUCCIONES
Y
CONTRATAS SAU-FIRTEC SORIGUÉ (UTE
MILLORES BADALONA SUD)

1.373.899,74

-

4.- El procediment va continuar en compliment del previst al TRLCSP i al plec de clàusules
administratives particulars que regeixen aquest contracte i la Mesa de Contractació, vistes les
proposicions presentades i admeses, els informes tècnic i jurídic que va sol·licitar en relació a
l’aplicació dels criteris de selecció i al procediment seguit, va proposar l’adjudicació del contracte
a favor de l’empresa que ha presentat l’oferta més avantatjosa per a l’ajuntament, que és:
Interessat
UTE MILLORES
BADALONA SUD

POLIGON

NIF
U67219493

Import total oferta
Preu total: 1.373.899,74

5.- La proposta d’adjudicació s’ha comunicat a tots els candidats i licitadors en tràmit d’audiència.
Al licitador proposat com adjudicatari, a més, se l’ha requerit per a la presentació de la
documentació justificativa del compliment de les seves obligacions tributàries, de seguretat social
i envers
l’ajuntament, així com la constitució de la garantia definitiva i demès documentació relacionada al
plec de clàusules administratives particulars.
6.- Presentada l’esmentada documentació per l’empresa en temps i forma s’ha fiscalitzat
l’expedient i la intervenció municipal en data 04/06/2018 ha autoritzat la despesa objecte del
present contracte amb càrrec a la següent aplicació pressupostària del Pressupost Municipal de
Despeses vigent:
Aplicació pressupostària Id. Operació Núm. Operació
Import
20324000-1533-61101

RC

12017000025592

1.461.562,50

20324000-1533-61101

ARC

120180000/18064

1.373.899,74

Fonaments de dret
1.- El procediment seguit ha complert els tràmits previstos als articles 160 i següents del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en relació a la seva adjudicació, mitjançant
procediment obert.
2.- També s’han acomplert les previsions de l’article 151 de l’esmentada Llei, en relació amb la
classificació de les ofertes presentades, requeriment de documentació i adjudicació del contracte
al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.
Per tant, procedeix dictar l’adjudicació del contracte, notificar-la i donar-li la publicitat
reglamentàriament establerta.
3.- L’òrgan competent per resoldre aquesta adjudicació és el mateix que va aprovar l’expedient
i la despesa el qual, d’acord amb el que preveu la disposició addicional segona del Text refós de
la Llei de contractes del sector públic, en relació amb el cartipàs municipal vigent, és la Junta de
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Govern per delegació de l’alcaldia, conforme les previsions de la Resolució de 23 de juny de
2015.
Proposta de resolució
Per tot l’exposat i d’acord amb l’article 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, s’informa que no hi ha cap tipus d’impediment legal ni reglamentari
per tal que l’òrgan de contractació adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Adjudicar l’execució de l’obra de Millores urbanes a la zona industrial Badalona Sud,
Lot 1: obres de reaglomerat en av. Maresme, C. Indústria, C. Guifré, C. Juli Galve, Passatge
Doplà, Passatge Moixó i Av. Alfons XII a l’empresa UTE MILLORES POLÍGON BADALONA
SUD, - NIF: U67219493, en les condicions de la seva oferta, per un preu total de
1.373.899,74€, amb subjecció estricta al que disposa el Plec de Clàusules Administratives
Particulars que regeixin la licitació i el contracte i tota la documentació tècnica aprovada a
l’efecte.
La despesa derivada d’aquest contracte, segons fiscalització i informe favorable de la
Intervenció Municipal, haurà de ser aplicada amb càrrec a la següent aplicació pressupostària
del Pressupost Municipal de Despeses vigent:
Aplicació pressupostària

Id. Operació Núm. Operació

Import

20324000-1533-61101

RC

12017000025592 1.461.562,50

20324000-1533-61101

ARC

120180000/18064 1.373.899,74

SEGON.- Facultar al Regidor de Badalona Habitable perquè, en nom i representació de
l’Ajuntament, signi el corresponent contracte d’obres i comunicar a l’adjudicatari que, aquest
contracte es formalitzarà en document administratiu davant de la secretària general d’aquesta
corporació, en un termini màxim de 10 dies hàbils, comptats des de que se remeti la notificació
d’aquesta resolució d’adjudicació a tots els licitadors.
TERCER.- Publicar aquesta resolució en els termes reglamentàriament establerts i notificar-la
simultàniament als candidats i licitadors perquè en tinguin coneixement.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de resolució
i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació d’atribucions de
dates 23 i 29 de juny de 2015, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i
n'ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local, pel seu
debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 88.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques accepto els antecedents, fonaments i
raonaments jurídics de l’anterior Proposta de resolució i el contingut dels informes tècnics
precedents, i resolc conformement.
Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 8
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
8. Adjudicar contracte treballs diversos de millores urbanes a la zona industrial Badalona
Sud: lot 2 Millora d'eficiència energètica i ampliació de l'enllumenat públic, implantació
de fibra òptica i de serveis smart city en diversos carrers.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució
: Adjudicació del contracte
Expedient
: 40729-CNT-LICI2018/000002
Òrgan que resol
: La Junta de Govern Local
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Caràcter de la resolució
Ref. Addicional
Proc. d’adjudicació
Tramitació
Objecte del contracte

Import adjudicació

: No exhaureix la via administrativa.
: 34/C-9/17
: CNT- COBOB CNT- Obres Obert
: Urgent
:Obres de Millores urbanes a la zona industrial Badalona Sud,
Lot 2:Millora d’eficiència energètica i ampliació de l’enllumenat
públic, implantació de fibra òptica i de serveis smart city a l’Av.
Maresme, C. Indústria, C. Guifré, C. Juli Gàlvez Brusson,
Passatge de Doplà, Passatge Moixó i Av. Alfons XII
634.343,13€

Antecedents
1.- Per resolució de la Junta de Govern Local de data 06.11.2017, es va aprovar l’expedient de
contractació de referència i la despesa corresponent a aquest lot de la licitació, segons es
detalla:
Pressupost màxim de licitació IVA exclòs
IVA del Pressupost de licitació
Import de l’IVA del pressupost de licitació
Preu total licitació amb IVA inclòs

524.580,16€
21%
110.161,84 €
634.742,00 €

2.- En aquesta licitació, pel procediment Obres Obert, amb tramitació ordinària, s’han seguit tots
els tràmits de publicitat assenyalats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en la
legislació administrativa aplicable al cas.
3.- La Mesa de Contractació es va constituir en data 21/02/2018 i va obrir les ofertes, en sessió
pública, de les empreses acreditades en la licitació, segons Registre de Pliques de data
12/12/2017. Les empreses i ofertes presentades van ser:
LICITADORS:

OFERTA AMB IVA

MILLORES
DE
LES XARXES I
QUALITAT

IMESAPI, SA

634.343,13€

SECE, SA

EXCLOSA ( la llumenera oferta no s’ajusta
a
la
requerida
per
l’Ajuntament)

-

4.- El procediment va continuar en compliment del previst al TRLCSP i al plec de clàusules
administratives particulars que regeixen aquest contracte i la Mesa de Contractació, vistes les
proposicions presentades i admeses, els informes tècnic i jurídic que va sol·licitar en relació a
l’aplicació dels criteris de selecció i al procediment seguit, va proposar l’adjudicació del contracte
a favor de l’empresa que ha presentat l’oferta més avantatjosa per a l’ajuntament, que és:
Interessat
IMESAPI, SA

NIF

Import total oferta
Preu total: 634.343,13€

5.- La proposta d’adjudicació s’ha comunicat a tots els candidats i licitadors en tràmit d’audiència.
Al licitador proposat com adjudicatari, a més, se l’ha requerit per a la presentació de la
documentació justificativa del compliment de les seves obligacions tributàries, de seguretat social
i envers l’ajuntament, així com la constitució de la garantia definitiva i demès documentació
relacionada al plec de clàusules administratives particulars.
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6.- Presentada l’esmentada documentació per l’empresa en temps i forma s’ha fiscalitzat
l’expedient i la intervenció municipal en data 04/06/2018 ha autoritzat la despesa objecte del
present contracte amb càrrec a la següent aplicació pressupostària del Pressupost Municipal de
Despeses vigent:
Aplicació pressupostària

Id. Operació

Núm. Operació

Import

20324000-1533-61101

RC

12017000025593

634.742,00€

20324000-1533-61101

ARC

120180000/18102

634.343,13€

Fonaments de dret
1.- El procediment seguit ha complert els tràmits previstos als articles 160 i següents del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en relació a la seva adjudicació, mitjançant
procediment obert.
2.- També s’han acomplert les previsions de l’article 151 de l’esmentada Llei, en relació amb la
classificació de les ofertes presentades, requeriment de documentació i adjudicació del contracte
al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.
Per tant, procedeix dictar l’adjudicació del contracte, notificar-la i donar-li la publicitat
reglamentàriament establerta.
3.- L’òrgan competent per resoldre aquesta adjudicació és el mateix que va aprovar l’expedient
i la despesa el qual, d’acord amb el que preveu la disposició addicional segona del Text refós de
la Llei de contractes del sector públic, en relació amb el cartipàs municipal vigent, és la Junta de
Govern per delegació de l’alcaldia, conforme les previsions de la Resolució de 23 de juny de
2015.
Proposta de resolució
Per tot l’exposat i d’acord amb l’article 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, s’informa que no hi ha cap tipus d’impediment legal ni reglamentari
per tal que l’òrgan de contractació adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Adjudicar l’execució de l’obra de Millores urbanes a la zona industrial Badalona Sud,
Lot 2: Millora d’eficiència energètica i ampliació de l’enllumenat públic, implantació de fibra
òptica i de serveis smart city en Av. Maresme, C. Indústria, C. Guifré, C. Juli Gàlvez Brusson,
Passatge de Doplà, Passatge Moixó i Av. Alfons XII a l’empresa IMESAPI SA, - NIF:
A28010478, en les condicions de la seva oferta, per un preu total de 634.343,13€, amb
subjecció estricta al que disposa el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixin
la licitació i el contracte i tota la documentació tècnica aprovada a l’efecte.
La despesa derivada d’aquest contracte, segons fiscalització i informe favorable de la
Intervenció Municipal, haurà de ser aplicada amb càrrec a la següent aplicació pressupostària
del Pressupost Municipal de Despeses vigent:
Aplicació pressupostària

Id. Operació Núm. Operació

Import

20324000-1533-61101

RC

12017000025593

634.742,00€

20324000-1533-61101

ARC

120180000/18102

634.343,13€

SEGON.- Facultar al Regidor de Badalona Habitable perquè, en nom i representació de
l’Ajuntament, signi el corresponent contracte d’obres i comunicar a l’adjudicatari que, aquest
contracte es formalitzarà en document administratiu davant de la secretària general d’aquesta
corporació, en un termini màxim de 10 dies hàbils, comptats des de que se remeti la notificació
d’aquesta resolució d’adjudicació a tots els licitadors.
TERCER.- Publicar aquesta resolució en els termes reglamentàriament establerts i notificar-la
simultàniament als candidats i licitadors perquè en tinguin coneixement.

Junta de Govern Local. Sessió núm. 11 / 11-06-2018

24

Secretaria General

En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de resolució
i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació d’atribucions de
dates 23 i 29 de juny de 2015, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i
n'ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local, pel seu
debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 88.5 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques accepto els antecedents, fonaments i
raonaments jurídics de l’anterior Proposta de resolució i el contingut dels informes tècnics
precedents, i resolc conformement.
Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 8
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
9. Adjudicar contracte de les obres de Millores urbanes a la zona Industrial Badalona
Sud: Lot 3: Sistema de Gestió de Señalèptica d'empreses av. Maresme, c. Industria, c.
Guifré, c. Juli Gálvez Brussona, pg. de Dopla, pg. Moixo i av. Alfons XII.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució
Expedient
Òrgan que resol
Caràcter de la resolució
Ref. Addicional
Proc. d’adjudicació
Tramitació
Objecte del contracte

Import adjudicació

Adjudicació del contracte
40729-CNT-LICI2018/000003
La Junta de Govern Local
No exhaureix la via administrativa.
34/C-9/17
CNT- COBOB CNT- Obres Obert
Urgent
Obres de Millores urbanes a la zona industrial Badalona Sud, Lot
3: Sistema de gestió de señalèptica d’empreses Av. Maresme, C.
Indústria, C. Guifré, C. Juli Gàlvez Brusson, Passatge de Doplà,
Passatge Moixó i Av. Alfons XII
: 36.898,95€

Antecedents
1.- Per resolució de la Junta de Govern Local de data 06.11.2017, es va aprovar l’expedient de
contractació de referència i la despesa corresponent a aquest lot de la licitació, segons es
detalla:
Pressupost màxim de licitació IVA exclòs
IVA del Pressupost de licitació
Import de l’IVA del pressupost de licitació
Preu total licitació amb IVA inclòs

33.884,30 €
21%
7.115,70 €
41.000.00 €

2.- En aquesta licitació, pel procediment Obres Obert, amb tramitació ordinària, s’han seguit tots
els tràmits de publicitat assenyalats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en la
legislació administrativa aplicable al cas.
3.- La Mesa de Contractació es va constituir en data 21/02/2018 i va obrir les ofertes, en sessió
pública, de les empreses acreditades en la licitació, segons Registre de Pliques de data
12/12/2017. Les empreses i ofertes presentades van ser:
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LICITADORS:

OFERTA AMB IVA

SOCIETAT CONSULTORIA TÈCNICA
NEXUS GEOGRAPHICS, SL

36.898,95€

4.- El procediment va continuar en compliment del previst al TRLCSP i al plec de clàusules
administratives particulars que regeixen aquest contracte i la Mesa de Contractació, i vist que
solament s’ha presentat una única proposició presentada, els informes tècnic i jurídic que va
sol·licitar en relació a l’aplicació dels criteris de selecció i al procediment seguit, va proposar
l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa que ha presentat l’oferta més avantatjosa per a
l’ajuntament, que és:
Interessat
SOCIETAT CONSULTORIA TÈCNICA
NEXUS GEOGRAPHICS, SL

NIF
B17525429

Import total oferta
Preu total: 36.898,95€

5.- La proposta d’adjudicació s’ha comunicat a tots els candidats i licitadors en tràmit d’audiència.
Al licitador proposat com adjudicatari, a més, se l’ha requerit per a la presentació de la
documentació justificativa del compliment de les seves obligacions tributàries, de seguretat social
i envers l’ajuntament, així com la constitució de la garantia definitiva i demès documentació
relacionada al plec de clàusules administratives particulars.
6.- Presentada l’esmentada documentació per l’empresa en temps i forma s’ha fiscalitzat
l’expedient i la intervenció municipal en data 04/06/2018 ha autoritzat la despesa objecte del
present contracte amb càrrec a la següent aplicació pressupostària del Pressupost Municipal de
Despeses vigent:
Aplicació pressupostària

Id. Operació Núm. Operació

Import

20324000-1533-61101

RC

12017000025721

41.000,00

20324000-1533-61101

ARC

120180000/18103

36.898,95

Fonaments de dret
1.- El procediment seguit ha complert els tràmits previstos als articles 160 i següents del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en relació a la seva adjudicació, mitjançant
procediment obert.
2.- També s’han acomplert les previsions de l’article 151 de l’esmentada Llei, en relació amb la
classificació de les ofertes presentades, requeriment de documentació i adjudicació del contracte
al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.
Per tant, procedeix dictar l’adjudicació del contracte, notificar-la i donar-li la publicitat
reglamentàriament establerta.
3.- L’òrgan competent per resoldre aquesta adjudicació és el mateix que va aprovar l’expedient
i la despesa el qual, d’acord amb el que preveu la disposició addicional segona del Text refós de
la Llei de contractes del sector públic, en relació amb el cartipàs municipal vigent, és la Junta de
Govern per delegació de l’alcaldia, conforme les previsions de la Resolució de 23 de juny de
2015.
Proposta de resolució
Per tot l’exposat i d’acord amb l’article 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, s’informa que no hi ha cap tipus d’impediment legal ni reglamentari
per tal que l’òrgan de contractació adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Adjudicar l’execució de l’obra de Millores urbanes a la zona industrial Badalona Sud,
Lot 3: Sistema de gestió de señalèptica d’empreses en Av. Maresme, C. Indústria, C. Guifré, C.
Juli Gàlvez Brusson, Passatge de Doplà, Passatge Moixó i Av. Alfons XII a l’empresa
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SOCIETAT CONSULTORIA TÈCNICA NEXUS GEOGRAPHICS, SL, - NIF: B17525429, en les
condicions de la seva oferta, per un preu total de 36.898,95€, amb subjecció estricta al que
disposa el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixin la licitació i el contracte i
tota la documentació tècnica aprovada a l’efecte.
La despesa derivada d’aquest contracte, segons fiscalització i informe favorable de la
Intervenció Municipal, haurà de ser aplicada amb càrrec a la següent aplicació pressupostària
del Pressupost Municipal de Despeses vigent:
Aplicació pressupostària

Id. Operació Núm. Operació

Import

20324000-1533-61101

RC

12017000025721

41.000,00€

20324000-1533-61101

ARC

120180000/18103

36.898,95€

SEGON.- Facultar al Regidor de Badalona Habitable perquè, en nom i representació de
l’Ajuntament, signi el corresponent contracte d’obres i comunicar a l’adjudicatari que, aquest
contracte es formalitzarà en document administratiu davant de la secretària general d’aquesta
corporació, en un termini màxim de 10 dies hàbils, comptats des de que se remeti la notificació
d’aquesta resolució d’adjudicació a tots els licitadors.
TERCER.- Publicar aquesta resolució en els termes reglamentàriament establerts i notificar-la
simultàniament als candidats i licitadors perquè en tinguin coneixement.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de resolució
i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació d’atribucions de
dates 23 i 29 de juny de 2015, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i
n'ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local, pel seu
debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 88.5 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques accepto els antecedents, fonaments i
raonaments jurídics de l’anterior Proposta de resolució i el contingut dels informes tècnics
precedents, i resolc conformement.
Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 8
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
10. Adjudicar les obres per a l'eliminació de barreres arquitectòniques a l'aula de
formació d'adults Lloreda-La Pau a OSAM SIGLO XXI, SL.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució
Expedient
Òrgan que resol
Caràcter de la resolució
Ref. Addicional
Proc. d’adjudicació
Tramitació
Objecte del contracte
Import adjudicació

: Adjudicació del contracte
: 40729-CNT-COBOB2017/000001
: La Junta de Govern Local
: No exhaureix la via administrativa.
: 44/C-11/17
: CNT- COBOB CNT- Obres Obert
: Ordinària
: Obres per a l’eliminació de barreres arquitectòniques a l’aula de
formació d’adults Lloreda-La Pau
: 132,823,47€
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Antecedents
1.- Per resolució del Regidor de Badalona Habitable de data 05.03.2018, es va aprovar
l’expedient de contractació de referència i la despesa corresponent a aquesta licitació, segons
es detalla:
Pressupost màxim de licitació IVA exclòs
IVA del Pressupost de licitació
Import de l’IVA del pressupost de licitació
Preu total licitació amb IVA inclòs

122.985,67€
21%
25.826,99€
148.812,66€

2.- En aquesta licitació, pel procediment Obres Obert, amb tramitació ordinària, s’han seguit tots
els tràmits de publicitat assenyalats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en la
legislació administrativa aplicable al cas.
3.- La Mesa de Contractació es va constituir en data 09/04/2018 i va obrir les ofertes, en sessió
pública, de les empreses acreditades en la licitació, segons Registre de Pliques de data
06/04/2018. La única empresa i oferta presentada van ser:
LICITADORS:

OFERTA AMB IVA

OSAM SIGLO XXI SL

Preu total: 132,823,47€ més millores

4.- El procediment va continuar en compliment del previst al TRLCSP i al plec de clàusules
administratives particulars que regeixen aquest contracte i la Mesa de Contractació, vistes les
proposicions presentades i admeses, els informes tècnic i jurídic que va sol·licitar en relació a
l’aplicació dels criteris de selecció i al procediment seguit, va proposar l’adjudicació del contracte
a favor de l’empresa que ha presentat l’oferta més avantatjosa per a l’ajuntament, que és:
Interessat
OSAM SIGLO XXI SL

NIF
B61976569

Import total oferta
132,823,47€

5.- La proposta d’adjudicació s’ha comunicat al licitador en tràmit d’audiència. Al licitador proposat
com adjudicatari, a més, se l’ha requerit per a la presentació de la documentació justificativa del
compliment de les seves obligacions tributàries, de seguretat social i envers l’ajuntament, així
com la constitució de la garantia definitiva i demès documentació relacionada al plec de clàusules
administratives particulars.
6.- Presentada l’esmentada documentació per l’empresa en temps i forma s’ha fiscalitzat
l’expedient i la intervenció municipal en data 04/06/2018 ha autoritzat la despesa objecte del
present contracte amb càrrec a la següent aplicació pressupostària del Pressupost Municipal de
Despeses vigent:
Aplicació pressupostària

Id.
Operació

Núm. Operació

Import

2018 S51036000 3260 62200005

RC

12018000005707/1

148.812,66

2018 S51036000 3260 62200005

ARC

12018000014210/1

132.823,47

Fonaments de dret
1.- El procediment seguit ha complert els tràmits previstos als articles 160 i següents del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en relació a la seva adjudicació, mitjançant
procediment obert.
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2.- També s’han acomplert les previsions de l’article 151 de l’esmentada Llei, en relació amb la
classificació de les ofertes presentades, requeriment de documentació i adjudicació del contracte
al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.
Per tant, procedeix dictar l’adjudicació del contracte, notificar-la i donar-li la publicitat
reglamentàriament establerta.
3.- L’òrgan competent per resoldre aquesta adjudicació és el mateix que va aprovar l’expedient
i la despesa el qual, d’acord amb el que preveu la disposició addicional segona del Text refós de
la Llei de contractes del sector públic, en relació amb el cartipàs municipal vigent, és la Junta de
Govern per delegació de l’alcaldia, conforme les previsions de la Resolució de 23 de juny de
2015.
Proposta de resolució
Per tot l’exposat i d’acord amb l’article 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, s’informa que no hi ha cap tipus d’impediment legal ni reglamentari
per tal que l’òrgan de contractació adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Adjudicar l’execució de les obres per a l’eliminació de barreres arquitectòniques a
l’aula de formació d’adults Lloreda-La Pau a l’empresa OSAM SIGLO XXI SL, - NIF: B61976569,
en les condicions de la seva oferta, per un preu total de 132.823,47€, amb subjecció estricta al
que disposa el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixin la licitació i el
contracte i tota la documentació tècnica aprovada a l’efecte.
La despesa derivada d’aquest contracte, segons fiscalització i informe favorable de la
Intervenció Municipal, haurà de ser aplicada amb càrrec a la següent aplicació pressupostària
del Pressupost Municipal de Despeses vigent:
Aplicació pressupostària

Id. Operació

Núm. Operació

Import

2018 S51036000 3260 62200005

RC

12018000005707/1

148.812,66

2018 S51036000 3260 62200005

ARC

12018000014210/1

132.823,47

SEGON.- Facultar al Regidor de Badalona Habitable perquè, en nom i representació de
l’Ajuntament, signi el corresponent contracte d’obres i comunicar a l’adjudicatari que, aquest
contracte es formalitzarà en document administratiu davant de la secretària general d’aquesta
corporació, en un termini màxim de 10 dies hàbils, comptats des de que se remeti la notificació
d’aquesta resolució d’adjudicació a tots els licitadors.
TERCER.- Publicar aquesta resolució en els termes reglamentàriament establerts i notificar-la
simultàniament als candidats i licitadors perquè en tinguin coneixement.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de resolució
i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació d’atribucions de
dates 23 i 29 de juny de 2015, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i
n'ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local, pel seu
debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 88.5 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques accepto els antecedents, fonaments i
raonaments jurídics de l’anterior Proposta de resolució i el contingut dels informes tècnics
precedents, i resolc conformement.
Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 8
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
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Precs i preguntes
No se’n va produir cap.
Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les nou hores i quaranta-cinc minuts, de la qual
com secretari, dono fe.
Vist i plau
L’alcaldessa

El secretari general

M. Dolors Sabater i Puig

Isidre Martí i Sardà
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