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DATA:
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Junta de Govern Local
Ordinària
26 de novembre de 2018
09:30
Acta

A la Sala de la tercera planta de l'edifici El Viver, a vint-i-sis de novembre de 2018, es reuneix la
Junta de Govern Local en primera convocatòria.
Alcalde
Regidors/es

Sr.
Sra.
Sr.
Sr.

Alejandro Pastor López
Teresa González Moreno (1a tinent d’alcaldia)
Jordi Subirana Ortells (2n tinent d’alcaldia)
Rubén Guijarro Palma (3r tinent d’alcaldia)

Secretari general
Interventor
Tresorer

Sr.
Sr.
Sr.

Isidre Martí i Sardà
Julián Álamo Guijarro
Aurelio Corella Colás

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 22 corresponent a la sessió extraordinària del dia 19 de novembre de
2018.
Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat
2. Aprovar l'autorització canvi d'activitat de venda de queviures a la venda d'ous i aviram de la
parada 69 planta general del mercat municipal La Salut.
Àmbit de Govern i Territori
3. Aprovar inicialment el Pla especial d'ordenació de volums del conjunt del Moll de Ponent al
Polígon A del Port de Badalona.
4. Aprovar el pagament a Coptalia, SA i Copcisa, SA, UTE, l'import de 1.021.314 euros en virtut
de la sentència 14-4-2015. Recurs Ordinari 295/2006-B.
5. Aprovar l'adjudicació del contracte de serveis de neteja i manteniment dels espais verds, els
arbres, arbustives, entapissants i xarxes de reg del Parc de Montigalà, Parc G-5 zones
adjacents i manteniment de la plaça Pompeu Fabra i zones verdes.
6. Aprovar inicialment el Projecte per a la formació dels passos de vianants en els barris de
Bonavista, Bufalà, La Morera, Pomar i Montigalà.
Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge
7. Donar compte de 10 resolucions judicials definitives dictades en diversos procediments
judicials contenciosos administratius.
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8. Aprovar la proposta d'acord referent a la concessió de subvencions per concurrència
competitiva, primera convocatòria referent als annexos annex A) Participació Ciutadana.
Proposicions urgents

Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta número 22 corresponent a la sessió extraordinària del dia 19 de
novembre de 2018.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió extraordinària del dia
19 de novembre de 2018, la qual s’aprova per unanimitat.
Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat
2. Aprovar l'autorització canvi d'activitat de venda de queviures a la venda d'ous i aviram
de la parada 69 planta general del mercat municipal La Salut.
Antecedents.
Atès la instància presentada per la senyora M.M.M., amb núm. NIF. 5637XXXX, en data 21 de
juny de 2018 al Registre General, i amb núm. d’entrada 19453, sol·licita canvi d’activitat a la
parada núm. 69 planta general del Mercat Municipal La Salut, per tal de desenvolupar l’activitat
de venda d’ous i aviram.
Consultat el llibre de registre del Mercat Municipal La Salut, resulta que la senyora M.M.M.,
amb NIF. 5637XXXX, disposa d’una concessió administrativa amb el número d’identificació 69
de la planta general, per a la venda de queviures, per acord de la Junta de Govern local de data
3 de febrer de 1993. Aquesta concessió finalitza la seva vigència el 6 de març de 2021.
En aplicació de l’article 5.6.1, de l’Ordenança fiscal núm. 13-, la senyora M.M.M., haurà de
satisfer la quantitat de 132,93 euros, pel concepte “expedició de títols de concessions
administratives”.
Vist que tant l’Associació de Venedors del Mercat Municipal La Salut, com la directora del Mercat
han informat que no hi ha inconvenient respecte al canvi d’activitat, segons informes de dates 5 de
novembre de 2018.
Atès que consta a l’expedient el pagament de les taxes municipals per l’import total de 132,93
euros.
Vist que la proposta de canvi d’activitat de venda de queviures a ous i aviram no suposa una
modificació substancial pel que fa al “mix” comercial d’activitats del Mercat, ja que dels 42 punts
de venda formats per 63 parades, 7 punts de venda amb 9 parades tenen assignada l’activitat
de queviures i a 5 punts de venda amb les mateixes parades, 5, l’activitat autoritzada és ous i
aviram.
Atès que la competència per resoldre el present expedient recau en la Junta de Govern Local
d’acord amb l’article 3.3 de l’Ordenança de Mercats.
Fonaments de dret.
L’article 3.3 de l’Ordenança de Mercats Municipals de Badalona estableix que la Junta de
Govern Local és competent per a autoritzar el canvi d’activitat dels llocs de venda i magatzems.
Com ja s’ha indicat en els antecedents, aquesta autorització prèvia s’ha d’entendre referida als
canvis que es produeixin en parades o llocs de venda en funcionament.
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En conseqüència, considero que no hi ha cap inconvenient, per tal que el segon tinent d’alcalde
i regidor de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat, en virtut de la delegació efectuada
per l'Alcalde, per resolució de dates 25 de juny i 5 de juliol de 2018, proposi a la Junta de
Govern Local que aprovi la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMERA.- Autoritzar el canvi d’activitat de la concessió del lloc de venda núm. 69 planta general,
del Mercat Municipal La Salut, sol·licitat per la seva titular la senyora M.M.M. amb NIF 5637XXXX,
de venda de queviures a venda d’ous i aviram. El període de vigència finalitzarà el 6 de març de
2021.
SEGONA.- Aprovar la liquidació presentada per la senyora M.M.M. d’import 132,93,- euros.
TERCERA- Aquesta autorització s’haurà de notificar a l’interessada, a la presidenta i a la directora
del Mercat Municipal La Salut, al Servei de Salut.
QUARTA.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament
executiu, i de conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els
següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el
termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació.
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la
seva notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu,
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent a aquell en què rebí la seva notificació, si aquesta fos expressa; si
no fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la
desestimació presumpta del recurs.
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.
En atenció als antecedents, arguments i raonaments jurídics de la proposta de resolució
precedent, la conformo i valido plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata
sessió de la Junta de Govern Local, pel seu coneixement.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4
Àmbit de Govern i Territori
3. Aprovar inicialment el Pla especial d'ordenació de volums del conjunt del Moll de
Ponent al Polígon A del Port de Badalona.
PROPOSTA D’ACORD de l’aprovació inicial del Pla especial d’ordenació de volums del conjunt
del Moll de Ponent- Polígon A del Port de Badalona.
I. ANTECEDENTS
Primer.- En data 16 d’octubre de 2017, l’arquitecta del Departament de Planejament va emetre
un informe mitjançant el qual informa favorablement la proposta d’aprovació inicial del Pla
especial d’ordenació de volums del conjunt del Moll de Ponent-Polígon A del Port de Badalona,
que té per objecte la formulació d’uns paràmetres urbanístics capaços de regular el volum
edificable de les illes 11-12-13-14 del Moll de Ponent, integrant una bona solució arquitectònica
tant en planta com en alçat i ajustar els límits de la parcel·la 14.1 i 14.2 per dissoldre el
proindivís de la parcel·la 14.1 i adherir els drets i deures de FCC Construcción SA d’aquesta, a
la parcel·la 14.2, de la que FCC n’és propietari únic.
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Segon.- En data 22 d’octubre de 2018, el Departament jurídic de l’Àrea d’Urbanisme va emetre
un informe en relació a la proposta de planejament derivat esmentat anteriorment, el qual
transcrit literalment diu el següent;
«I. PROPOSTA PRESENTADA
Primer.- Es presenta a tramitació per part del departament de Planejament urbanístic
l’aprovació del Pla especial urbanístic d’ordenació de volums del conjunt del Moll de PonentPolígon A del Port de Badalona, d’acord amb la sol·licitud de tramitació de data 6 de setembre
de 2018 presentada per Laia Palomeras Romeu, actuant en nom i representació de B67
PALOMERAS ARQUITECTES, SLP, que té per objecte la formulació d’uns paràmetres
urbanístics capaços de regular el volum edificable de les illes 11-12-13-14 del Moll de Ponent,
integrant una bona solució arquitectònica tant en planta com en alçat i ajustar els límits de la
parcel·la 14.1 i 14.2 per dissoldre el proindivís de la parcel·la 14.1 i adherir els drets i deures de
FCC Construcción SA d’aquesta, a la parcel·la 14.2, de la que FCC n’és propietari únic.
Segon.- L’àmbit del Pla especial d’ordenació de volums correspon exclusivament a les illes 1112-13-14 que conformen l’ordenació del conjunt Moll de Ponent del Polígon A del Port de
Badalona, quedant exclosos de l’àmbit els passos de vianants entre les illes.
Tercer.- L’objectiu d’aquesta proposta de planejament derivat és millorar la volumetria fent que
totes les parcel·les de l’àmbit mantinguin el mateix ritme, aconseguint també una millora
tipològica d’habitatges amb ventilació natural i/o creuada, un bon assolellament i una bona
orientació per a totes les tipologies.
La nova ordenació volumètrica resol tots els punts crítics del planejament vigent esmentats
anteriorment. Aquesta ordenació del conjunt segueix amb el mateix criteri de canvis d’alçada
que el planejament original. D’aquesta manera es preserva el mateix concepte de skyline però
adaptant-lo a una ordenació més esvelta degut a la reducció de cruïlla, reduint-ne el gàlib de 23
m a 16 m. Aquesta reordenació es planteja sense augment de l’alçada reguladora màxima del
conjunt (PB+11), fet que obliga a jugar amb volums de PB - PB+8 i PB+11 per no alterar els m 2
de sostre del conjunt.
Aquest canvi de planejament correspon a les necessitats actuals de la societat, amb una planta
baixa orientada a mar que beneficia l’skyline i les tipologies de les parcel·les, alliberant-ne
també la congestió visual i permetent tenir un espai lúdic i d’oci a cada illa amb bones vistes i
bona orientació.
El fet de reduir el gàlib permet que tots els habitatges puguin tenir ventilació natural i creuada.
Així mateix, s’ajusten els límits de la parcel·la 14.1 i 14.2 per dissoldre el proindivís de la
parcel·la 14.1 i adherir els drets i deures de FCC Construcción SA d’aquesta a la parcel·la 14.2,
de la que FCC n’és propietari únic.
Quart.- En relació a la justificació de l’interès públic de la proposta de modificació del Pla
especial cal posar de manifest que aquest és fruït de valorar quins aspectes caldria millorar per
que la flexibilitat permetés la unitat i alhora la qualitat urbana i funcional del sector.
Així doncs, l’objecte d’aquesta proposta d’ordenació de volums és ordenar volumètricament
l’aprofitament urbanístic de les parcel·les 11 a 14 de l’àmbit del Moll de Ponent amb la finalitat
de millorar les condicions d’orientació i assolellament dels habitatges que en resulten i millorant
l’skyline del Moll de Ponent amb volums nets i esvelts i no amb retranquejos ocasionats per
patis de ventilació.
La justificació d’aquesta proposta de modificació parteix de la base de fer un anàlisis exhaustiu
de l’ordenació vigent posant en crisis el conjunt arquitectònic que en resulta pel front marítim de
la ciutat. Per tal de millorar aquest front es pretenen consolidar les futures edificacions de les
illes 11-12-13-14 dotant-los-hi una qualitat volumètrica i arquitectònica que reculli i doni solució
a les necessitats generades en aquest espai de la ciutat i que evidentment aconsegueixi un ric
teixit urbà.
Cinquè.- Analitzat el document, que consisteix en una memòria que determina l’àmbit, objecte,
justificació i descripció de la proposta, així com la normativa i els plànols d’informació i
ordenació, l’arquitecta adscrita al Departament de Planejament urbanístic informa
favorablement la proposta per tal de procedir a la tramitació de la present aprovació inicial,
atès, que la proposta justifica la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i conveniència amb
relació als interessos públics i privats concurrents.
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II. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
Primera.- La normativa reguladora en matèria de modificació de planejament és l’establerta en
el Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la
seva redacció donada per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós de la
Llei d’Urbanisme (en endavant TRLUC), el Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel
Decret 305/2006, de 18 de juliol (RLUC), i d’altres concordants que en resultin d’aplicació.
Segona.- La present proposta d’aprovació del Pla especial urbanístic d’ordenació volumètrica
es formula per iniciativa privada i es tramita per aquesta Corporació municipal a l’empara de
67.1 apartat b) del Text Refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010,
modificat per la llei 3/2012, del 22 de febrer (en endavant TRLUC).
Tercera.- A l’expedient administratiu 11/A3-18 tramitat pel Departament de Planejament
Urbanístic hi consten les determinacions establertes per l’article 67 del TRLUC, en concordança
amb l’article 94 del Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de
juliol:
- Memòria descriptiva i justificativa del pla.
- Plànols d’informació i ordenació urbanística del territori.
- Normes urbanístiques
- L’agenda i l’avaluació econòmica i financera.
- Documentació ambiental.
- Memòria social.
Així mateix, i en compliment d’allò previst a l’article 85.5 del TRLU es sol·licitaran informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
Quarta.- D’acord amb l’article 3.3.d. 7è del Reial Decret 128/2018, de 17 de març, cal prèviament
l’informe jurídic preceptiu del Secretari General de l’Ajuntament.
Cinquena.- L’Alcalde és l’òrgan municipal competent en virtut de les facultats atribuïdes a
l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb
l’article 53.1.s) del DL 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC). Tanmateix aquesta competència ha
estat delegada en favor de la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat, mitjançant
resolució de l’Alcalde de data 25 de juny de 2018.
III. PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ INICIAL
D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació tècnica que consta a
l’expedient, s’informa favorablement la proposta presentada, per tal que previ informe del
Secretari General, sigui aprovada amb caràcter inicial l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter inicial el Pla especial urbanístic d’ordenació de volums del
conjunt del Moll de Ponent- Polígon A del Port de Badalona. Aquesta figura derivada de
planejament urbanístic és d’iniciativa privada i es tramita a l’empara de l’article 78 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
SEGON.- Disposar l’obertura del termini d’informació pública de l’instrument d’ordenació
urbanística durant el termini d’un mes, que s’haurà de convocar mitjançant edictes que caldrà
inserir al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament de
Badalona (www.badalona.cat) i pel que fa a la premsa periòdica, en un dels diaris de més
divulgació de la Comarca. Durant el període d’informació pública podran formular-se les
al·legacions que s'escaiguin.»
Tercer.- Que en compliment a allò previst a l’article 3.3.d. 7è del Reial Decret 128/2018, de 17 de
març , es va sol·licitar l’informe jurídic preceptiu del Secretari General de l’Ajuntament.
En aquest sentit, el Secretari General ha dictat una diligència per fer constar que en l’expedient de
la proposta de planejament derivat de referència manca tramitació i requisits iniciativa privada
d’acord amb l’art. 101 i ss del TRLUC.
Quart.- En data 14 de novembre de 2018, la Cap del Departament de Planejament Urbanístic
ha emès un informe favorable a la proposta d’aprovació inicial del Pla especial d’ordenació de
volums del conjunt del Moll de Ponent- Polígon A del Port de Badalona, i incorpora les
prescripcions del Secretari General, el qual transcrit literalment diu el següent:
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« IN F O R M E
Es presenta a tramitació per a la seva aprovació inicial el Pla especial d’Ordenació de volums
del conjunt del Moll de Ponent – Polígon A del Port de Badalona.
Objecte
L’objecte del document és la formulació d’uns paràmetres urbanístics capaços de regular el
volum edificable de les illes 11-12-13-14 del moll de Ponent integrant una bona solució
arquitectònica tant en planta com en alçat i ajustar els límits de la parcel·la 14.1 i 14.2 per
dissoldre el proindivís de la parcel·la 14.1 i adherir els drets i deures de FCC Construcción SA
d’aquesta, a la parcel·la 14.2, de la que FCC n’és propietari únic.
Àmbit
L’àmbit del Pla especial d’ordenació de volums correspon exclusivament a les illes 11-12-13-14
que conformen l’ordenació del conjunt Moll de Ponent del Polígon A del Port de Badalona,
quedant exclosos de l’àmbit els passos peatonals entre les illes.
Els límits del Pla especial d’ordenació de volums són els següents; al nord-oest amb carrer
Eduard Maristany i el Sud-Est amb la ZV-6 de nova creació del front del Port, el sud-oest amb
l’obertura del vial paral·lel al carrer Monturiol i sud-est amb carrer Sant Lluc.
Iniciativa
D’acord amb l’article 78 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme, Club Residencial Metropolitan House, SL i FcyC, SLU formula
aquest Pla especial d’ordenació de volums per iniciativa privada.
Planejament vigent
L’àmbit d’aquest Pla especial està subjecte al següent planejament:
- Pla General Metropolità.
Data aprovació: 14/07/1976. Data publicació: 19/07/1976.
- Modificació del Pla general metropolità del sector del Port.
Data aprovació: 05/05/1998. Data publicació: 02/07/1998.
- Pla especial del Port.
Data aprovació: 20/01/1999. Data publicació: 11/02/1999.
- Modificació puntual del Pla general metropolità en el sector del Port.
Data aprovació: 17/10/2006. Data publicació: 14/12/2006.
- Modificació del Pla General Metropolità per a l’increment de la densitat d’habitatges al
Polígon A del Port de Badalona.
Data aprovació: 02/04/2014. Data publicació: 12/05/2014.
- Pla especial d’ordenació de volums a les illes 1 a 14 del polígon A del Port de Badalona.
Data aprovació: 27/04/2016. Data publicació: 01/06/2016.
Justificació del Pla especial
En un moment que és incipient la recuperació econòmica, que aquests últims anys ha estat
estancada, el sector del Port de Badalona comença a activar-se i l’Ajuntament aposta per
agilitzar els aspectes tècnics i administratius per desenvolupar les infraestructures pendents.
Per això i aprofitant les aportacions i consultes dels tècnics que desenvolupen la normativa
d’aplicació en la tramitació de les llicències per a la construcció dels edificis, es constata que la
flexibilitat en la regulació és un valor afegit per a la creació de ciutat funcional i eficient.
Per tant, aquest document és fruït de valorar quins aspectes caldria millorar per que la
flexibilitat permetés la unitat i alhora la qualitat urbana i funcional del sector.
Així doncs, l’objecte d’aquesta proposta d’ordenació de volums és ordenar volumètricament
l’aprofitament urbanístic de les parcel·les 11 a 14 de l’àmbit del Moll de Ponent amb la finalitat
de millorar les condicions d’orientació i assolellament dels habitatges que en resulten i millorant
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l’skyline del Moll de Ponent amb volums nets i esvelts i no amb retranquejos ocasionats per
patis de ventilació.
Aquest proposta no modifica l’edificabilitat, el número d’habitatges, la proporció de sostre per
usos i tipologies d’habitatges fixats com a màxims i mínims que determina el planejament
general vigent.
La justificació d’aquesta proposta de modificació parteix de la base de fer un anàlisis exhaustiu
de l’ordenació vigent posant en crisis el conjunt arquitectònic que en resulta pel front marítim de
la ciutat.
Per tal de millorar aquest front es pretenen consolidar les futures edificacions de les illes 11-1213-14 dotant-los-hi una qualitat volumètrica i arquitectònica que reculli i doni solució a les
necessitats generades en aquest espai de la ciutat i que evidentment aconsegueixi un ric teixit
urbà.
El sector del Port de Badalona es troba en ple creixement i és per aquest motiu que s’han de
valorar quins aspectes caldria millorar per fer que aquesta zona del front marítim de Badalona
sigui una zona emblemàtica de la ciutat. És per això, que hem de buscar una volumetria de
conjunt que mantingui un ritme i beneficiï en tots els aspectes la unitat de qualitat funcional i
visual de Moll de Ponent. L’objectiu és consolidar una volumetria que permeti una futura
edificació dotada de qualitat arquitectònica que reculli i doni solució a les necessitats generades
en aquest espai de ciutat, i que evidentment, s’hi insereixi en el teixit urbà de Badalona a on
està ubicat.
Descripció de la proposta
D’acord amb els criteris analitzats prèviament la futura edificació haurà de resoldre
acuradament la voluntat d’integració del conjunt tant en planta com en alçat.
Durant el procés d’anàlisis s’han estudiat varies possibles formes volumètriques del conjunt de
les parcel·les, tal i com es mostra en el Annex I del document tècnic, abans d’arribar a la
volumetria òptima.
Aquesta proposta millora la volumetria fent que totes les parcel·les mantinguin el mateix ritme,
aconseguint també una millora tipològica d’habitatges amb ventilació natural i/o creuada, un
bon assolellament i bona orientació per a totes les tipologies.
La nova ordenació volumètrica resol tots els punts crítics del planejament vigent esmentats
anteriorment.
Aquesta ordenació del conjunt segueix amb el mateix criteri de canvis d’alçada que el
planejament original. D’aquesta manera es preserva el mateix concepte d’skyline però
adaptant-lo a una ordenació més esvelta degut a la reducció de cruïlla, reduint-ne el gàlib de 23
m a 16 m. Aquesta reordenació es planteja sense augment de l’alçada reguladora màxima del
conjunt (PB+11), fet que obliga a jugar amb volums de PB - PB+8 i PB+11 per no alterar els m 2
de sostre del conjunt.
S’han escollit aquests 3 volums d’alçades diferent (PB - PB+8 i PB+11) per aconseguir un joc
volumètric atractiu del conjunt d’illes, d’aquesta manera les tipologies podran tenir ventilacions
naturals sense necessitat de patis.
Aquest canvi de planejament correspon a les necessitats actuals de la societat, amb una planta
baixa orientada a mar que beneficia l’skyline i les tipologies de les parcel·les, alliberant-ne
també la congestió visual i permeten tenir un espai lúdic i d’oci a cada illa amb bones vistes i
bona orientació.
El fet de reduir el gàlib permet que tots els habitatges puguin tenir ventilació natural i creuada.
La finalitat d’aquesta proposta de Pla Especial volumètric ha estat millorar i concretar a partir de
les pautes establertes en el planejament vigent per a les illes d’aquest àmbit (alineacions
obligatòries i gàlibs màxims...) les tipologies dels habitatges resultants i mantenint el ritme i
unitat del conjunt.
Així mateix, s’ajusten els límits de la parcel·la 14.1 i 14.2 per dissoldre el proindivís de la
parcel·la 14.1 i adherir els drets i deures de FCC Construcción SA d’aquesta a la parcel·la 14.2,
de la que FCC n’és propietari únic.
El document ha introduït un nou apartat (10. Viabilitat econòmica, compromisos i garanties) en
la Memòria que fa referència a la documentació que han de contenir els plans especials
d’iniciativa privada, d’acord amb la prescripció de Secretaria prèvia a la tramitació.
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De les especificitats a que fa referència l’article 102 del TRLU, el document conté l’estructura
de la propietat i donat que aquest pla especial no altera ni l’aprofitament ni les càrregues
urbanístiques del planejament vigent no dona lloc a cap anàlisi de la viabilitat econòmica, no
s’adquireixen nous compromisos més enllà dels ja previstos en el planejament vigent i pel
mateix motiu no calen noves garanties de compliment d’obligacions.
Conclusió
Vista la proposta, i atès que la documentació compleix amb les disposicions establertes pel
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el
seu Reglament, i el Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que se aprova el text
refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, s’informa favorablement iniciar la seva
tramitació.»
II. ÒRGAN COMPETENT PER L’APROVACIÓ INICIAL
L’Alcalde és l’òrgan municipal competent en virtut de les facultats atribuïdes a l’article 21.1.j) de
la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 53.1.s) del
DL 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC). Tanmateix aquesta competència ha estat delegada en
favor de la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat, mitjançant resolució de l’Alcalde de
data 25 de juny de 2018.
En conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, atès que l’expedient ha estat informat pel Secretari General, no hi ha cap tipus
d’obstacle legal ni reglamentari per tal que el Tinent d’Alcalde de l’Àmbit de Govern i Territori i,
a proposta del Cap del Servei d’Ordenació del Territori, proposi a la Junta de Govern Local
l’aprovació del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter inicial el Pla especial d’ordenació de volums del conjunt del
Moll de Ponent- Polígon A del Port de Badalona. Aquesta figura derivada de planejament
urbanístic és d’iniciativa privada i es tramita a l’empara de l’article 78 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la
Llei 3/2012, de 22 de febrer.
SEGON.- Disposar l’obertura del termini d’informació pública de l’instrument d’ordenació
urbanística durant el termini d’un mes, que s’haurà de convocar mitjançant edictes que caldrà
inserir al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament de
Badalona (www.badalona.cat) i pel que fa a la premsa periòdica, en un dels diaris de més
divulgació de la Comarca. Durant el període d’informació pública podran formular-se les
al·legacions que s'escaiguin.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4
4. Aprovar el pagament a Coptalia, SA i Copcisa, SA, UTE, l'import de 1.021.314 euros en
virtut de la sentència 14-4-2015. Recurs Ordinari 295/2006-B.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució:
Aprovació pagament - execució sentència número 1027/14 dictada
pel Tribunal de Justícia de Catalunya, Sala del Contencióadministratiu, secció cinquena en el recurs apel·lació 828/2010
Òrgan que resol:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Exhaureix la via administrativa.
Núm. expedient
20030113-FEXP2018/000015
Interessat
COPTALIA, SA.- COPCISA, SA, UTE (CIF G-63611974)
Referència addicional:
43/EXP.E-20/18
I. FETS
Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió de 27 d’abril de 2004 va aprovar l’expedient de
contractació i els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que
regien el contracte per a l’execució de les obres de remodelació de la xarxa de sanejament
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dels carrers República Argentina, Providència, La Lluna i Santa Maria de Badalona amb un
pressupost de licitació de 2.141.668€ i un termini d’execució màxim de nou mesos en conjunt
per a tots els carrer de l’àmbit d’actuació.
La Junta de Govern Local, en sessió de 21 de setembre de 2004 va acordar adjudicar les
esmentades obres a favor de la UTE COPTALIA, SA-COPCISA SA.
Segon.- La Junta de Govern Local, en sessió de 7 de març de 2006, va acorda, entre altres
extrems:
«PRIMER.- Desestimar les pretensions de la UTE COPTALIA, SA-COPCISA, SA formulades
en l’escrit d'al·legacions presentat en data 25 de gener de 2006 en relació amb el contracte
d’obres de remodelació de la xarxa de sanejament dels carrers República Argentina,
Providència, La Lluna i Santa Maria, de Badalona, dels quals n’és contractista en virtut dels
acords d’adjudicació adoptats per la Junta de Govern Local en sessió de 221 de setembre de
2004, sobre la base de l’informe emès per la direcció facultativa de les obres a 1 de febrer de
2008 i l’informe jurídic de la lletrada de la Regidoria de Via Pública d’1 de març següent,
transcrits en la part expositiva d’aquests acords.
TERCER.- Aprovar, en forma alternativa a la resolució del contracte prevista als articles 95.3 i
111 e) del TRLCAP, l’aplicació de les penalitzacions per demora en execució de les obres que
figuren quantificades en l’informe de la direcció facultativa d’1 de febrer de 2006, que seran
deduïdes en la certificació complementària que s’aprovi o de la liquidació del contracte.
Aquest acord s’entén sens perjudici de la reserva de la facultat d’incoar el corresponent
expedient de resolució del contracte per incompliment de les obligacions assenyalades com
essencials en el contracte, advertides en la proposta d’aquests acords, de conformitat amb el
procediment de l’article 109 del RGLCAP i amb efectes legals i contractuals consegüents.»
Tercer.- L’UTE COPTALIA, SA-COPCISA SA. Va interposar recurs contenciós administratiu
(recurs ordinari núm. 295/2006) contra la resolució de la Junta de Govern Local esmentada en
el punt segon. La mercantil sol·licitava mitjanant la demanda interposada que es dictés una
sentència, mitjançant la qual:
«1er. Anul·li i deixi sense efectes l’Acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Badalona de data 7 de març de 2006, per no ser ajustada a dret.
2on. Es condemni a l’Ajuntament de Badalona al pagament de la quantitat de DOS MILIONS
CENT SEIXANTA-CINC MIL TRES-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS
(2.165.305,29€) IVA inclòs, per els conceptes descrits en la present demanda, corresponent a
la diferència entre l’import de les obres realment executades i l’import adjudicat i reconegut per
l’Administració demandada.
3er. (Es condemni a l’Ajuntament) al reconeixement i pagament dels interessos de demora que
meritin les quantitats reclamades, computats des del moment en què les mateixes s’hagueren
hagut de pagar fins als seu efectiu pagament.»
Quart.- En el recurs ordinari núm. 295/2006, seguit en el Jutjat del Contenciós Administratiu
núm. 8 de Barcelona, es va dictar, en data 25 d’abril de 2010 la sentència núm. 150/2010, que
dictaminava: «Desestimar íntegrament el recurs deduït per COPTALIA SA Y COPCISA UNION
TEMPORAL DE EMPRESAS contra l’Acord de la Junta de Govern Local de l’ajuntament de
Badalona de 7 de març de 2006 que se confirma íntegrament, sense declaració en quant a les
costes».
Cinquè.- Contra l’esmentada sentència es va interposar recurs d’apel·lació per la representació
de COPTALIA SA Y COPCISA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, el qual va ser resolt
mitjançant la sentència dictada, en data 29 de desembre de 2014, per la Sala del Contenciós
administratiu del Tribunal Superior de Justícia, que dictaminava el següent tenor literal:
«1º Estimar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada el 29 de abril de
2010 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 8 de Barcelona (procedimiento
ordinario núm. 295/2006), que se revoca y deja sin efecto.
2º Estimar parcialmente el recurso contencioso interpuesto por la actora y, en consequencia,
anul·lar íntegramente por no ser conforme a derecho la resolución impugnada; y reconocer el
derecho que ostenta la actora frente a la Administración demandada al cobro de 1.021.314€
más los intereses legales a contar desde la notificación de la sentencia apelada y hasta su
completo pago.

Junta de Govern Local. Sessió núm. 23 / 26-11-2018

9

Secretaria General

3º No hacer declaración sobre las costas en ninguna de las instancias.»
Aquesta sentència va ser notificada a l’Ajuntament de Badalona per a la seva execució i
compliment en data 10 de febrer de 2015.
Sisè.- En data 13 de juny de 2018, COPTALIA SA Y COPCISA UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS va interposa demanda executiva davant el Jutjat Contenciós administratiu núm. 8
de Barcelona, la qual va ser admesa i es va traslladar Providència d’execució a l’Ajuntament de
Badalona en data 13 de juny de 2018.
Setè.- En data 15 de novembre de 2018 l’interventor d’aquest Ajuntament ha informat que
existeix consignació pressupostària per fer front al pagament de la quantia de 1.021.314 EUR
amb càrrec a la partida núm. 2018 S 20443110/1600/619000, número d’operació
12018000043011/1 en què hi ha consignació pressupostària suficient.
II. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
Primera.- Conforme als articles 103 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (LRJCA), l’òrgan encarregat de l’activitat que fou
objecte del recurs contenciós administratiu interposat ha de procedir a l'execució de la decisió
jurisdiccional portant a terme les actuacions necessàries pel seu compliment.
Segona.- D’acord amb els articles 195.2 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en
relació al 32 del Reial Decret 50/1990, procedeix la fiscalització del present expedient pel Sr.
Interventor Municipal en exercici de la seva funció interventora crítica o prèvia, per tal d’emetre
certificació sobre l’existència de crèdit adequat i suficient per satisfer la quantitat justificada en
el present expedient a COPTALIA SA Y COPCISA SA UTE.
En sentit, en data 15 de novembre de 2018, l’Interventor ha informat que existeix consignació
pressupostària per fer front al pagament de la quantia de 1.021.314 EUR amb càrrec a la
partida núm. 2018 S 20443110/1600/619000, número d’operació 12018000043011/1 en què hi
ha consignació pressupostària suficient.
Tercer.- L’òrgan competent per dictar la resolució és l’Alcalde, en virtut del que disposa l’article
53.1 g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, però que per resolució de 25 de juny de 2018 aquesta
competència s’ha delegat a la Junta de Govern Local.
Quart.- D’acord amb l’article 104 de la pròpia LRJCA, un cop sigui ferma la resolució
jurisdiccional concernida, l’òrgan administratiu que va dur a terme l’activitat que fou objecte del
recurs contenciós administratiu ha de procedir a complir la decisió jurisdiccional portant a terme
les actuacions necessàries per la seva realització. En aquest sentit, i com s’ha esmentat a la
part dispositiva l’òrgan que va dictar l’acte administratiu objecte del recurs contenciós
administratiu va ésser la Junta de Govern Local.
III. RESOLUCIÓ
En conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que el Tinent d’Alcalde de
l’Àmbit de Govern i Territori proposi a la Junta de Govern Local l’aprovació del següent
ACORD:
PRIMER.- ASSABENTAR-SE formalment i COMPLIR la decisió de la sentència número
1027/14 dictada pel Tribunal de Justícia de Catalunya, Sala del Contenció- administratiu, secció
cinquena en el recurs apel·lació 828/2010, interposat per COPTALIA, SA -COPCISA, UTE
contra l’acord de la Junta de govern Local 7 de març de 2006.
SEGON.- APROVAR la despesa per import d’UN MILIÓ VINT-I-UN MIL TRES-CENTS
CATORZE (1.021.314€), que s’ha contret a la partida econòmica 2018 S
20443110/1600/619000, número d’operació 12018000043011/1, per satisfer l’execució de la
sentència esmentada.
TERCER.- APROVAR el pagament a COPTALIA, SA – COPCISA, SA, UTE (CIF G-63611974)
en compliment de l’execució de la sentència de 29 de desembre de 2014, consistent en la
quantitat de 1.021.314€ amb número d’operació 12018000043011, i amb càrrec a la partida
2044310/1600/61900 (BHA-Via Pública- Calvegueram).
QUART.- Contra el present acord que exhaureix la via administrativa, es podrà formular recurs
contenciós-administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà d’haver rebut
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la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb allò
que s’estableix a l’article 46, en concordança amb l’article 8, ambdós de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa. Tanmateix podrà interposar
qualsevol altre recurs que consideri oportú.
CINQUÈ.- Notificar a l’entitat interessada i donar trasllat de la present resolució als
departaments d’Intervenció i Tresoreria municipals d’aquest Ajuntament als efectes adients.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4
5. Aprovar l'adjudicació del contracte de serveis de neteja i manteniment dels espais
verds, els arbres, arbustives, entapissants i xarxes de reg del Parc de Montigalà, Parc G5 zones adjacents i manteniment de la plaça Pompeu Fabra i zones verdes.
Tipus d’acte:

Òrgan que resol:
Caràcter de la resolució:
Expedient:

Aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis de neteja
i manteniment dels espais verds, els arbres, arbustives,
entapissants i xarxes de reg del Parc de Montigalà, Parc G-5
i zones adjacents i manteniment de la plaça Pompeu Fabra i
zones verdes de l’antic Escorxador de Badalona.
Junta de Govern Local
Exhaureix la via administrativa
30/OBR- 10/17

Antecedents
1.- En sessió de data 12 de setembre de 2017 la Junta de Govern Local adoptà, en el marc de
l’expedient de contractació de referència, els acords que es transcriuen literalment, en part
suficient, a continuació:
«PRIMER.- APROVAR el Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives
particulars que conformen l’expedient de contractació indexat amb el número 30/OBR- 10/17
corresponent al contracte de serveis de neteja i manteniment dels espais verds, els arbres,
arbustives, entapissants i xarxes de reg del Parc de Montigalà, Parc G-5 i zones adjacents així
com el manteniment de la plaça de Pompeu Fabra i zones verdes de l’antic l’Escorxador de
Badalona, amb un pressupost màxim de licitació de 1.787.134,40 € (a raó de 1.506.487,20
euros el valor base del contracte i 280.647,20 euros en concepte d’IVA, dels quals 248.178,96
euros corresponen a les tasques de manteniment, subjectes al tipus impositiu del 21% i
32.468,24 euros corresponen a tasques de neteja, subjectes al tipus impositiu del 10%) i amb
una durada de 4 anys a comptar del primer dia hàbil del mes següent a la data de la seva
formalització, amb possibilitat de pròrroga per dos períodes de màxim un any cadascun.
SEGON.- PROCEDIR a l’obertura del procediment obert d’adjudicació d’aquest contracte
mitjançant tramitació ordinària, segons allò previst als articles 110, 150 i 157 del RDL 3/2011,
de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
TERCER.- SOTMETRE la despesa que se’n pugui derivar de l’ execució d’aquest contracte i/o
de les seves pròrrogues, cas d’acordar-se aquestes, A LA CONDICIÓ SUSPENSIVA de
l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals corresponents a l’any
2018 i posteriors que comprengui la seva execució i/o pròrrogues, havent-se previst l’entrada
en vigor del contracte que en sorgeixi de la tramitació d’aquest procediment a la propera
anualitat (2018), per atendre el seu pagament.
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del
contracte de referència se’n derivi podrà constituir causa per a la modificació i/o resolució del
contracte d’acord amb l’establert al plec de clàusules administratives particulars que es
proposa per regir aquest contracte.
QUART.- PROCEDIR A LA PUBLICACIÓ de l’anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió
Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat i en el perfil de contractant de l’Ajuntament de
Badalona, d’acord amb les previsions de l’article 142 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
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(...)»
2.- En compliment de l’acord quart abans transcrit, la licitació d’aquest contracte es va publicar
en els diaris i/o butlletins oficials corresponents entre els dies 21 i 25 de setembre de 2017 i
més concretament, es va enviar al Diari Oficial de la Unió Europea en data 20 de setembre de
2017 amb el número de referència 2017-130006 (17-393370-001) i van sortir publicats el dia 21
de setembre de 2017 en el Perfil de Contractant d’aquest Ajuntament i en data 25 de setembre
de 2017 en el Butlletí Oficial de l’ Estat número 231 (codi BOE-B-2017-55144).
3.- En data 26 d’octubre de 2017 s’inserí un avís en el Perfil de Contractant referent a la
publicació d’uns plànols per garantir una correcta formulació de les ofertes.
4.- Les empreses presentades a la licitació d’aquest contracte dins del termini màxim establert,
el qual finalitzava, de conformitat amb els anuncis abans referenciats, el dia 30 d’octubre de
2017, d’acord amb el registre de pliques que obra en l’expedient administratiu i segons l’ordre
de presentació de la documentació van ser les següents:
1. URBASER SA
2. SANTIN JARDINERIA I PAISATGE SL
3. UTE ELSAMEX SA I AMBIENTALIA WORLD SL
4. PARCS I JARDINS CATALUNYA SL
5. CAN CET CENTRE D’ INSERCIÓ SOCIO-LABORAL SL
6. AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU
7. ESPAIS VERDS DEL VALLES SA
8. FERROVIAL SERVICIOS SA
9. UTE DRIM MEDI AMBIENT SL - TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y
OBRAS SA
10. TALHER SA
11. MOIX SERVEIS I OBRES SL
12. VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA
13. EULEN SA
14. UTE BROCOLI SL - SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES SL
5.- En data 15 de novembre de 2017 es va dur a terme la primera sessió de la Mesa de
Contractació l’ objecte de la qual el constituïa l’obertura, en fase interna, dels sobres A de les
proposicions presentades per les empreses abans relacionades. En dita sessió la Mesa adoptà
els acords que es transcriuen literalment a continuació:
“PRIMER.- ADMETRE A LA LICITACIÓ d’ aquest contracte a les següents empreses :
- URBASER SA
- SANTIN JARDINERIA I PAISATGE SL
- UTE ELSAMEX SA I AMBIENTALIA WORLD SL
- PARCS I JARDINS CATALUNYA SL
- CAN CET CENTRE D’INSERCIÓ SOCIO-LABORAL SL
- ESPAIS VERDS DEL VALLES SA
- FERROVIAL SERVICIOS SA
- UTE DRIM MEDI AMBIENT SL - TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y
OBRAS SA
-TALHER SA
- MOIX SERVEIS I OBRES SL
- VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA
- EULEN SA
En haver-se considerat correcta la documentació que han inclòs en els sobres A de les seves
respectives proposicions a la vista d’allò exigit a les clàusules 7.2 i 9.2.2 del plec de clàusules
administratives particulars regulador d’aquest contracte, havent presentat el model de
declaració responsable de personalitat, capacitat i solvència seguint el model de l’annex 3 de
l’esmentat plec o el formulari normalitzat de document europeu únic de contractació així com
també el model d’adscripció de mitjans i/o subcontractació de l’annex 2 d’aquell plec
degudament complimentats.
SEGON.- CONDICIONAR L’ADMISSIÓ A LA LICITACIÓ d’aquest contracte a l’esmena dels
següents defectes detectats a les proposicions de les següents empreses:
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- AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU, manca presentar el model de declaració
responsable de personalitat, capacitat i solvència seguint el model de l’annex 3 del plec de
clàusules administratives particulars regulador d’aquest contracte o el formulari normalitzat de
document europeu únic de contractació degudament complimentats.
- UTE BROCOLI SL - SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES SL, manca presentar el
model d’adscripció de mitjans i/o subcontractació de l’annex 2 del plec de clàusules
administratives particulars regulador d’aquest contracte.
TERCER.- TRAMETRE la documentació general examinada al Servei de Medi Ambient i
Sostenibilitat perquè n’efectuïn el seu anàlisi detallat i exhaustiu als efectes de verificar si en
els models d’adscripció de mitjans i /o subcontractació presentats per cadascuna de les
empreses hi figuren els mitjans personals i materials mínims exigits en els plecs reguladors
d’aquest contracte així com també als efectes de verificar si les tasques que proposen
subcontractar algunes de les empreses són de les permeses atenent allò establert en els
esmentats plecs, i, en el seu cas, cursin les peticions i/o oficis d’esmena pertinents.”
6.- Les empreses AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU i UTE BROCOLI SL - SERVEIS
INTEGRALS DE FINQUES URBANES SL que van ser requerides a la subsanació de defectes
del sobre A, van procedir a complimentar-los en temps i forma.
7.- En data 13 de desembre de 2017 es va convocar la Mesa de contractació amb l’objecte de
proclamar de forma pública el resultat de la qualificació documental dels sobres A de les
proposicions presentades en aquesta licitació i obrir les ofertes tècniques incloses en els sobres
B de les proposicions dels candidats que n’hagin resultat admesos, acordant-se en dita sessió
per unanimitat dels seus membres, l’exclusió de la proposició presentada per l’empresa CAN
CET CENTRE D’INSERCIÓ SÒCIO LABORAL S.L. per incloure especificacions contràries als
plecs de condicions i proclamant admeses a la licitació d’aquest contracte a les següents
empreses amb el número de plica que s’hi exposa :
Plica 1. URBASER SA
Plica 2. SANTIN JARDINERIA I PAISATGE SL
Plica 3. UTE ELSAMEX SA I AMBIENTALIA WORLD SL
Plica 4. PARCS I JARDINS CATALUNYA SL
Plica 6. AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU
Plica 7. ESPAIS VERDS DEL VALLES SA
Plica 8. FERROVIAL SERVICIOS SA
Plica 9. UTE DRIM MEDI AMBIENT SL - TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE
LADERAS Y OBRAS SA
Plica 10. TALHER SA
Plica 11. MOIX SERVEIS I OBRES SL
Plica 12. VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA
Plica 13. EULEN SA
Plica 14. UTE BROCOLI SL - SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES SL
A continuació es declara obert l’acte públic i, davant dels assistents referenciats, es dóna
compte del resultat de la qualificació de la documentació continguda en el SOBRE A, de les
empreses admeses a la licitació i de l’exclusió acordada, en els termes recollits en la
corresponent acta. Feta pública aquesta decisió, i sense que cap dels assistents a l’acte formuli
cap objecció, a continuació, a l’efecte de l’article 83 del mateix RD 1098/2001, el president
ordena que s’obrin els “sobres B” de totes les empreses abans relacionades, el contingut dels
quals el constitueix la memòria tècnica a què es refereixen les clàusules 6.2.2 i 9.2.5 del plec
de clàusules administratives particulars regulador d’aquest contracte (en endavant, PCAP),
signada pel licitador o la persona que el representa, relativa a aquells aspectes de la proposició
que han de ser valorats segons els criteris que depenen d’un judici de valor establerts a la
clàusula 6.2.2 de l’esmentat plec, que tenen una ponderació màxima de 30 punts. La secretària
els obre i dóna a conèixer el contingut dels “sobres B” de les 13 empreses admeses a la
licitació amb la lectura de l’índex de la documentació inclosa, supeditat a què realment cada
dossier contingui el que s’hi enuncia. Cap dels assistents formula objeccions contra la lectura
feta.
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Seguidament, s’informa als assistents dels tràmits següents a aquesta sessió, com és la
tramesa de la Memòria tècnica, contingut dels sobres B, als tècnics municipals que es designin
per a la seva valoració d’acord amb el que preveu la clàusula 6.2.2 del plec de clàusules
administratives particulars regulador d’aquest contracte i que els licitadors seran oportunament
convocats novament a la següent sessió pública de la Mesa, la d’obertura de les ofertes
econòmiques (sobres C de les proposicions), un cop s’hagi emès pels tècnics municipals
competents l’informe tècnic de valoració d’aquesta primera fase de valoració, sobre la base de
l’article 320, en relació amb els 150 i 160 del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, i l’article 25,
segon paràgraf, del RD 817/2009, de 8 de maig.
8.- En data 9 de maig de 2018 es va convocar la Mesa de contractació en tercera sessió amb
l’objecte d’exposar l’informe de valoració de les ofertes tècniques (contingut dels sobres B de
les proposicions ) que havia estat emès en data 12 d’abril de 2018 per un enginyer tècnic
agrícola designat per part de la Fundació de la Jardineria i el Paisatge amb el vistiplau del cap
de Serveis de Medi Ambient, Verd urbà i Educació Ambiental i que havia estat tramès al
Departament Central de Contractació en data 26 d’abril de 2018, així com als efectes també
d’obrir els sobres C (ofertes econòmiques i resta d’aspectes de les ofertes avaluables
automàticament) de les proposicions.
9.- En data 17 de maig de 2018 el cap de Serveis de Medi Ambient, Verd urbà i Educació
Ambiental va emetre un informe tècnic de valoració de les ofertes incloses en els sobres C de
les proposicions mitjançant el qual es posà de manifest que les ofertes formulades per les
empreses AMBITEC/SORIGUE, VALORIZA, URBASER I FERROVIAL incorrien en temeritat o
eren anormals d’acord amb l’establert en els plecs reguladors d’aquest contracte.
10.- En data 25 de maig de 2018 el Departament Central de Contractació va trametre uns oficis
a aquestes 4 empreses mitjançant els quals els atorgava un termini màxim als efectes de
presentar la documentació que consideressin adient per tal de justificar la viabilitat de les seves
respectives ofertes.
11.- En data 3 d’agost de 2018 el cap de Serveis de Medi Ambient, Verd urbà i Educació
Ambiental va emetre un informe tècnic de valoració de les ofertes incloses en els sobres C de
les proposicions i classificació d’aquestes arran la documentació presentada per les 4
empreses abans relacionades dins del termini màxim atorgat.
12.- En data 12 de setembre de 2018 la Mesa es convocà en 4a sessió amb l’objecte d’exposar
l’informe tècnic emès pel cap de Serveis de Medi Ambient, Verd Urbà i Educació Ambiental de
data 17/05/2018, exposar als assistents els requeriments de justificació de la viabilitat de les
ofertes efectuats en data 25/05/2018 a 4 dels empresaris admesos en aquesta licitació i
exposar, a la vista de la documentació presentada per aquests, l’informe tècnic emès en data
3/08/2018 pel cap referenciat, el qual va tindre entrada en aquest Departament en data
06/09/2018. En dita sessió s’ adoptà el següent acord:
“ÚNIC.- Aprovar l’Acta de la sessió anterior que es va realitzar en data 9-05-2018 i Admetre el
canvi de l’objecte de la present sessió en base a la justificació esmentada en tant que es
requereix al cap del Servei de Medi Ambient per tal que, en la propera sessió de la Mesa
Permanent, presenti l’informe de puntuació global de les ofertes presentades, a efectes de
proposar l’adjudicatari del contracte de referencia.”
13.- En data 26 de setembre de 2018 la Mesa es convocà en 5a sessió amb l’objecte d’exposar
l’informe tècnic emès en data 17/09/2018 pel cap del Servei de Medi Ambient, Verd Urbà i
Educació Ambiental, de valoració global de les ofertes i proposta d’adjudicació del contracte a
favor de la que n’ha obtingut una major puntuació en aplicació dels criteris que depenen d’un
judici de valor i d’aquells altres avaluables automàticament preestablerts en els plecs
reguladors d’aquest contracte. En dita sessió s’adoptaren, entre d’altres, els següents acords:
“PRIMER.- RESOLDRE aquest expedient de contractació relatiu a la prestació dels serveis de
neteja i manteniment dels espais verds, arbres, arbustives, entapissats i xarxes de reg del Parc
de Montigalà, Parc G-5 i zones adjacents i manteniment de la Plaça Pompeu Fabra i zones
verdes de l’antic escorxador de Badalona amb l’adjudicació d’aquest contracte a favor de la
proposició que ha presentat l’empresa SANTIN JARDINERIA I PAISATGE SL, amb NIF
B58805904, en haver resultat l’oferta econòmicament més avantatjosa d’acord amb l’informe
tècnic emès pel cap del Servei de Medi Ambient, Verd Urbà i Educació Ambiental en data 17
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de setembre de 2018 de valoració global de les ofertes i de proposta d’adjudicació, el qual
s’adjunta a aquesta acta com un annex formant part íntegra de la mateixa i a raó dels
compromisos adoptats amb la formulació de la seva oferta, els quals han estat presos en
consideració en el procés d’admissió dels licitadors i que són els que es detallen a continuació:
1.Ofereix realitzar les tasques objecte d’aquest contracte que integren la part fixa de la
facturació durant tota la seva vigència (4 anys) per un preu de 1.224.323,53 € euros, IVA
exclòs.
2.L’import de l’IVA a suportar per l’Administració, al tipus del 21% per al 76% de l’import del
contracte, és de 195.402,04 €.
3.L’import de l’IVA a suportar per l’Administració, al tipus del 10% per al 24% de l’import del
contracte, és de 29.383,76 €.
4.Ofereix un percentatge de baixa fix i únic del 15% respecte els preus unitaris màxims de
licitació (IVA exclòs al tipus del 21% vigent) que, per cadascuna de les tasques objecte
d’aquest contracte que integren la part variable de la seva facturació, consten detallats en la
clàusula 3.3 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest contracte.
5.Ofereix la realització de la remodelació de la xarxa de reg per degoters autopropulsats a la
Plaça Pompeu Fabra, prioritzant la zona 3, adjacent al carrer de la Creu i aporta, cas afirmatiu,
un estudi detallat de les actuacions a realitzar, amb desglòs de tasques, amidaments i definició
del calibre i qualitat del material a emprar.
6.Ofereix posar en disposició de l’Ajuntament de Badalona durant tota la vigència del contracte,
així com per al període de les seves pròrrogues, cas d’acordar-se aquestes, una moto – la qual
ha de ser nova - per a inspecció tècnica d’aquest contracte així com l’equipament reglamentari
pel conductor (casc, guants, jaqueta amb proteccions), el bagul, despeses associades incloses
(assegurança, matriculació, revisions ITV, reparacions...) d’acord amb les característiques
tècniques mínimes exigides en l’ esmentat plec .
7.Ofereix 10.000 euros, IVA exclòs, per a l’ adquisició d’arbustiva, a requeriment municipal.
SEGON.- COMUNICAR aquesta proposta d’adjudicació i l’informe tècnic de valoració que li ha
servit de base a tots els candidats i licitadors del contracte de referència als efectes del tràmit
d’audiència previ a la resolució d’aquest procediment per l’òrgan de contractació, pel termini de
dos dies hàbils comptats de l’endemà de la tramesa d’aquesta proposta a través del mitjà de
comunicació (fax o correu electrònic) que hagin indicat per a aquest efecte, d’acord amb
l’article 87.1 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions públiques i la clàusula 6.1.8 del plec de clàusules administratives
particulars regulador d’aquesta contractació, termini durant el qual podrà examinar les
actuacions practicades a les dependències del Departament Central de Contractació (abans
ubicat a Plaça Assemblea Catalunya, números 9-12, 4a planta, 08911 Badalona, ara al carrer
Francesc Layret, números 86-90, 2a planta), en horari de 9h a 13h de dilluns a divendres,
exclosos festius al municipi i REQUERIR a l’entitat SANTIN JARDINERIA I PAISATGE SL,
amb NIF B58805904, en haver estat proposat per a l’ adjudicació d’aquest contracte perquè,
d’acord amb l’article 151.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’
aprovà el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP) i la
clàusula a què s’ha fet abans referència, presenti a les dependències del Departament Central
de Contractació la documentació que indica aquesta clàusula i que es detalla a continuació,
dins del termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció d’aquesta proposta
d’adjudicació realitzada a través del mateix mitjà de comunicació abans esmentat, i advertir-la
que, conformement amb les previsions del darrer paràgraf de l’article citat, l’incompliment
d’aquest requeriment es considerarà un desistiment de l’oferta i facultarà l’Ajuntament per
requerir-la al següent licitador, seguint l’ordre en què hagin quedat classificades les seves
ofertes.
- Documentació acreditativa de la personalitat, capacitat i solvència a què feia referència el
licitador en la declaració responsable que va presentar – seguint el model de l’annex 3 d’aquest
plec - dins del sobre A de la seva proposició, com ara i d’entre altres:
- El DNI de l’apoderat
- Quan l’empresari sigui una persona jurídica, el codi o Número d’Identificació Fiscal i
l’escriptura de constitució o, en el seu cas, de modificació de la societat, o document de
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constitució, estatuts o acte fundacional, tots ells degudament inscrits al registre corresponent, si
escau.
- L’escriptura de poders del representant del licitador, inscrita en el registre corresponent.
- Els empresaris no espanyols que pertanyin a Estats membres de la Unió Europea hauran
d’acreditar la seva inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a
l’annex I del RGLCAP. La capacitat d’obrar de la resta dels empresaris estrangers s’acreditarà
de conformitat amb el que s’estableix a l’article 10 del RGLCAP,
- Documentació justificativa d’estar donat d’alta a l’IAE en l’epígraf corresponent a l’objecte del
contracte (a través del darrer rebut o, en cas d’exempció, a través del document d’alta de
l’impost i una declaració de no haver-ne estat donat de baixa).
- Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social (o autorització expressa perquè aquestes certificacions es
puguin obtenir d’ofici per part d’aquesta Administració en el supòsit que no hagués autoritzat a
la corporació dins de la documentació inclosa en el SOBRE A i que en el moment que resultes
proposat per a l’adjudicació fos del seu interès).
- Declaració relativa al volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix aquest contracte per
import igual o superior al pressupost màxim de licitació que amb caràcter anual s’ha establert
per aquest contracte.
- Declaració responsable dels principals serveis efectuats per l’empresa durant els darrers cinc
anys, indicant l’import, les dates i el caràcter de la destinació pública o privada.
- La pòlissa d’assegurances (condicions generals i particulars) a què es refereix la clàusula 23
d’aquest plec amb el corresponent rebut acreditatiu del pagament de la prima.
- Justificant de constitució a la Tresoreria Municipal de la garantia definitiva del contracte per un
import equivalent al 5% del preu d’adjudicació (IVA exclòs) del contracte, resultant aquest
import del preu pel qual en resulti adjudicada la part fixa de la facturació afegint-li el pressupost
màxim de licitació establert per a la part variable de la facturació, atenent el sistema de
determinació del preu establert en aquest plec per a la part variable, això és, per un import de
63.136,72 euros.
- Justificant del pagament a la Tresoreria Municipal de l’import dels anuncis generats en
aquesta licitació, resultant un import de 918,21 euros.
- Qualsevol altres documents addicionals acreditatius dels compromisos d’adscripció i
subcontractació oferts.
- En el seu cas, els exemplars originals de la documentació que hagi aportat a la licitació
mitjançant fotocòpies.
(...)”14.- En data 28 de setembre de 2018 es publicà el contingut de l’acta aixecada arran l’acte
de la Mesa anterior en el Perfil de contractant de l’Ajuntament de Badalona i en data 2
d’octubre de 2018 es notificà a tots els candidats i licitadors als efectes del tràmit d'audiència
previst a l’article 87 del RGLCAP i, respecte del licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa per aquest contracte, també als efectes previstos a l’article
151.2 del TRLCSP.
15.- Dins del termini d’audiència atorgat, cap empresari ha formulat al·legació i l’empresari
proposat a l’adjudicació d’aquest contracte: SANTIN JARDINERIA I PAISATGE SL, amb NIF
B58805904, ha presentat tota la documentació que li ha estat requerida i ha dipositat en la
Tresoreria General d’aquesta corporació la garantia definitiva així com també l’import derivat de
la publicació en els diaris i/o butlletins oficials de l’ anunci de licitació d’aquest contracte.
16.- Consten en l’expedient de contractació de referència els certificats d’estar al corrent de
deutes amb aquest Ajuntament, amb Hisenda i amb la Tresoreria General de la Seguretat
Social de l’ empresa a favor de qui es proposa l’ adjudicació d’aquest contracte.
17.- Quant al finançament de la despesa que se’n pugui derivar de l’execució d’aquest
contracte així com de les seves pròrrogues, cas d’acordar-se aquestes, d’acord amb les
previsions de la clàusula 4 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest
contracte, la qual es transcriu literalment a continuació:
“La durada d’aquest contracte s’estableix en 4 anys a comptar del primer dia natural del mes
següent a la data de la seva formalització.
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No obstant això, de conformitat amb el que preveu l’article 303.1 del TRLCSP, aquest contracte
podrà prorrogar-se abans de la seva finalització, de mutu acord, per dos períodes de màxim un
any cadascun, sense que la durada total del contracte, incloses les pròrrogues, pugui excedir
de 6 anys.”
Cal significar que ateses les dates en què ens trobem i l’estat de tramitació en què es troba
aquest expedient, tenint en compte que l’òrgan de contractació competent per resoldre’l és la
Junta de Govern Local, que aquest expedient és susceptible de recurs especial per la qual cosa
el contracte no es podrà formalitzar fins transcorreguts 15 dies hàbils següents a la tramesa de
la notificació de l’adjudicació que hagi estat aprovada, i dins dels 5 dies següents, i que els 4
anys de vigència del contracte són a comptar del primer dia natural del mes següent a la data
de la seva formalització, es preveu que l’entrada en vigor del contracte de referència es
produeixi el proper 1 de gener de 2019, per la qual cosa l’expedient no s’acompanya de cap
document comptable, sotmetent-se la seva execució a l’existència de crèdit adequat i suficient
als pressupostos municipals corresponents a les futures anualitats que comprengui la seva
durada així com les seves prorrogues, cas d’acordar- se aquestes, per atendre el seu
pagament.
18.- D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient d’adjudicació així tramitat s’ha sotmès per a la
seva fiscalització prèvia a l’Intervenció municipal, essent informat favorablement per
l’interventor general en data 20 de novembre de 2018, segons consta acreditat
documentalment en l’expedient de referència.
Fonaments jurídics
1. Per a l’adjudicació d’aquest contracte, s’han complert els tràmits previstos en relació al
procediment obert, d’acord amb els articles 157 i següents del Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel que s’ aprovà el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic ( en
endavant, TRLCSP), i el que estableix el RD 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa
parcialment l’esmentada Llei.
2. A la vista de la tramitació assenyalada en els antecedents d’aquest document, s’escau
endegar els tràmits administratius per a l’adjudicació d’aquest contracte que estableix el
TRLCSP i el Reglament de desenvolupament de la Llei de contractes del sector públic, amb les
corresponents operacions pressupostàries d’autorització i disposició de la despesa, en el seu
cas, que preceptuen el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG 2/2004,
de 5 de març) i el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa.
3. En aquest sentit, l’ empresa proposada per a l’adjudicació d’aquest contracte: SANTIN
JARDINERIA I PAISATGE SL, amb NIF B58805904, ha acreditat la seva capacitat i solvència
per a contractar amb la Corporació i ha aportat dins del termini establert la documentació
requerida de conformitat amb el que disposa la clàusula 6.1 del Plec de clàusules
administratives particulars regulador d’aquest contracte en compliment de l’article 151.2 del
TRLCSP. Per tant, ha dipositat a la Tresoreria General d’aquest Ajuntament la garantia
definitiva així com també l’import derivat de la publicació de la licitació d’aquest contracte als
diaris i/o butlletins oficials pertinents.
4. Quant a la despesa que se’n pugui derivar d’aquest contracte per a les futures anualitats que
comprengui la seva execució – atenent allò exposat en el darrer antecedent d’aquest document
- així com les seves possibles pròrrogues, cas de ser acordades aquestes - restarà sotmesa a
la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
municipals corresponents a aquells futurs exercicis, per atendre el seu pagament de conformitat
amb allò previst a l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
5. D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, l’expedient d’adjudicació així tramitat s’ha sotmès per a la seva
fiscalització prèvia a l’ Intervenció municipal d’acord amb l’exposat en el darrer antecedent
d’aquest document.
6. De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona del TRLCSP i el cartipàs
municipal vigent el titular de l’òrgan competent per aprovar aquesta contractació és la Junta de
Govern Local, per delegació de l’alcalde, conforme les previsions de la Resolució de 25 de juny
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de 2018, sens perjudici que l’alcalde pugui assumir les atribucions delegades a la Junta de
Govern Local quan en casos d’urgència es consideri adequat, donant-ne posteriorment compte
a la Junta de Govern Local.
7. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tercer tinent d’alcalde, regidor de l’ Àmbit de Govern i Territori que inclogui a l’ordre del dia de
la Junta de Govern Local per la seva ulterior resolució, si s’ escau, la següent proposta:
PRIMER.- ADJUDICAR el contracte de serveis de neteja i manteniment dels espais verds, els
arbres, arbustives, entapissants i xarxes de reg del Parc de Montigalà, Parc G-5 i zones
adjacents i manteniment de la plaça Pompeu Fabra i zones verdes de l’antic Escorxador de
Badalona a l’ empresa SANTIN JARDINERIA I PAISATGE SL, amb NIF B58805904, en haver
resultat la seva oferta l’econòmicament més avantatjosa d’acord amb l’informe tècnic emès pel
cap del Servei de Medi Ambient, Verd Urbà i Educació Ambiental en data 17 de setembre de
2018 de valoració global de les ofertes i de proposta d’adjudicació, i a raó dels compromisos
adoptats amb la formulació de la seva oferta, els quals han estat presos en consideració en el
procés d’admissió dels licitadors i que són els que es detallen a continuació:
- Ofereix realitzar les tasques objecte d’aquest contracte que integren la part fixa de la
facturació durant tota la seva vigència (4 anys) per un preu de 1.224.323,53 € euros, IVA
exclòs.
L’import de l’IVA a suportar per l’Administració, al tipus del 21% per al 76% de l’import del
contracte, és de 195.402,04 €.
L’import de l’IVA a suportar per l’Administració, al tipus del 10% per al 24% de l’import del
contracte, és de 29.383,76 €.
- Ofereix un percentatge de baixa fix i únic del 15% respecte els preus unitaris màxims de
licitació (IVA exclòs al tipus del 21% vigent) que, per cadascuna de les tasques objecte
d’aquest contracte que integren la part variable de la seva facturació, consten detallats en la
clàusula 3.3 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest contracte.
- Ofereix la realització de la remodelació de la xarxa de reg per degoters autopropulsats a la
Plaça Pompeu Fabra, prioritzant la zona 3, adjacent al carrer de la Creu i aporta, cas afirmatiu,
un estudi detallat de les actuacions a realitzar, amb desglòs de tasques, amidaments i definició
del calibre i qualitat del material a emprar.
- Ofereix posar en disposició de l’ Ajuntament de Badalona durant tota la vigència del contracte,
així com per al període de les seves pròrrogues, cas d’acordar-se aquestes, una moto – la qual
ha de ser nova - per a inspecció tècnica d’aquest contracte així com l’equipament reglamentari
pel conductor (casc, guants, jaqueta amb proteccions), el bagul, despeses associades incloses
(assegurança, matriculació, revisions ITV, reparacions...) d’acord amb les característiques
tècniques mínimes exigides en l’ esmentat plec .
- Ofereix 10.000 euros, IVA exclòs, per a l’ adquisició d’arbustiva, a requeriment municipal.
SEGON.- SOTMETRE la despesa que se’n pugui derivar d’aquest contracte per a les futures
anualitats que comprengui la seva execució, havent-se previst la seva entrada en vigor l’1 de
gener de 2019 - així com les seves possibles pròrrogues, cas de ser acordades aquestes - a la
condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals
corresponents a aquells futurs exercicis, per atendre el seu pagament de conformitat amb allò
previst a l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- REQUERIR a l’empresa SANTIN JARDINERIA I PAISATGE SL, amb NIF
B58805904 perquè formalitzi el contracte de referència en un termini no superior a cinc dies
naturals un cop transcorregut el termini dels 15 dies hàbils següents a la tramesa d’aquesta
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resolució d’adjudicació, de conformitat amb el que disposa la clàusula 14.2 del Plec de
clàusules administratives particulars regulador del contracte de referència.
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a tots els candidats que van presentar proposició per
participar en aquesta licitació amb el detall de recursos que poden interposar, i COMUNICAR LA al cap del Servei de Medi Ambient, Verd Urbà i Educació Ambiental així com també als
Departaments de Tresoreria i Intervenció Municipals.
CINQUÈ.- PUBLICAR l’adjudicació d’aquest contracte al Perfil de contractant d’aquesta
corporació.
SISÈ.- Contra aquests acords es pot interposar, amb caràcter potestatiu, el recurs especial en
matèria de contractació previst a l’article 40 i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic,
davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de 15 dies hàbils des
de la remissió de la notificació de l’acte impugnat.
El recurs s’haurà d’anunciar prèviament davant d’aquest Ajuntament en el termini de 15 dies
hàbils comptadors des del següent a aquell que s’enviï la notificació de l’acte impugnat, de
conformitat amb el que disposat en l’article 45.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic
Si transcorreguts tres mesos des de la interposició de l’esmentat recurs especial en matèria de
contractació no s’ha dictat resolució expressa per part del Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic , aquest es tindrà per desestimat. En aquest cas es podrà interposar, davant de la
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia Catalunya, el corresponent
recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, a comptar des del següent dia hàbil
a aquell en que va finalitzar el termini perquè el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
resolgui el recurs de especial en matèria de contractació, en la forma i amb els requisits
establertes en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa. En cas que el recurs especial en matèria de contractació potestatiu fos resolt de
forma expressa, el termini per a interposar el recurs contenciós administratiu davant de
l’esmentada Sala serà de dos mesos, a comptar des del següent dia hàbil a la recepció de la
corresponent notificació.
Això no obstant, els interessats podran interposar directament el recurs contenciós
administratiu, sense necessitat de la interposició prèvia del recurs especial en matèria de
contractació, davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos
mesos, a comptar des del següent dia hàbil a la recepció de la notificació del present acte, en la
forma i amb els requisits previstos en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot sens perjudici de les qüestions de nul·litat que puguin interposar-se a l’empara del que
disposen els arts. 37 i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic; o bé sens perjudici de la
interposició de qualsevol altre recurs que es cregui convenient.
En conseqüència, en atenció als fets i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent i d’acord amb el que preveu la Resolució de l’alcalde de 25 de juny de
2018, sobre l’impuls de les actuacions municipals, dono plena conformitat al seu contingut, la
valido plenament i n’ordeno la seva inclusió en l’ordre del dia de la propera i immediata sessió de
la Junta de Govern Local que es dugui a terme, per al seu debat i aprovació, si s’ escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 88.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, RESOLC d’acord amb la proposta
precedent, i disposo que es comuniqui aquesta proposta als candidats o licitadors amb la
relació de recursos que poden interposar i als departaments municipals a què s’ha fet
referència, per al seu coneixement i efectes.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4
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6. Aprovar inicialment el Projecte per a la formació dels passos de vianants en els barris
de Bonavista, Bufalà, La Morera, Pomar i Montigalà.
Identificació de l’expedient
Tipus de document
Òrgan que resol
Caràcter del document
Objecte
Expedient

Resolució d’aprovació de Projecte
Junta de Govern
Òrgan que resol
Projecte per a la formació dels passos de vianants en els barris de
Bonavista, Bufalà, La Morera, Pomar i Montigalà.
22/P-12/18

Fets
El Servei d’Espai Públic i Mobilitat de l’Àrea de Via Pública ha presentat per a la seva aprovació
un Projecte per a la formació dels passos de vianants en els barris de Bonavista, Bufalà, La
Morera, Pomar i Montigalà.
L’esmentat Projecte ha estat redactat pels tècnics de la Societat Municipal Engestur per encàrrec
de gestió del Servei d’Espai Públic i Mobilitat de l’Àrea de Via Pública i el pressupost total és
d’import 280.937,13 € que inclou pressupost d’obres per import 278.759,13 € (valor estimat per
execució de 230.379,44 € i 48.379,68 € que correspon a l’IVA), i previsió de despeses de
coordinació de seguretat i salut per import 2.178,00 € (valor estimat 1.800,00 € i 378,00 € d’IVA).
L’objecte que conté aquest Projecte està previst en el pressupost municipal amb aplicació a la
partida 20443000/1533/60100002.
L’informe de verificació que ha presentat el El Servei d’Espai Públic i Mobilitat de l’Àrea de Via
Pública, a l’empara de l’article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, defineix l’objecte del Projecte com millores a l’accessibilitat en diversos emplaçaments en el
Districte 3 per a la formació dels passos de vianants en els barris de Bonavista, Bufalà, La Morera,
Pomar i Montigalà.
Tota la documentació tècnica presentada ha estat informada favorablement a efectes de la
seva aprovació ja que s’ajusta a les previsions normatives i de documentació, la qual inclou
memòria, pressupost integrat per estat d’amidament, preus descomposts i resum, Plecs de
Prescripcions tècniques, plànols de conjunt i de detall necessaris per definir els treballs i Estudi
bàsic de seguretat i salut en la construcció, prescrit en el RD1627/1997, de 24 d’octubre.
L’informe jurídic que consta a l’expedient, a la vista de l’informe tècnic i del contingut dels
documents presentats, justifica el compliment de la normativa aplicable tant en relació al
contingut de l’esmentat Projecte com al procediment aplicable per a la seva aprovació.
Fonaments de dret
- Definida la documentació tècnica presentada com a Projecte, els tràmits d’aprovació són els que
estan previstos a l’art. 235.2 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC) i arts 37 i concordants de l’esmentat ROAS: aprovació inicial per l’òrgan competent,
que es determina en funció de la quantia del pressupost, informació pública per termini de
TRENTA DIES i aprovació definitiva la qual podrà ser automàtica si així queda recollit a la
resolució inicial amb, si s’escau, informe de conformitat del Servei competent per a la supervisió
dels Projectes.
- La competència per a l’aprovació de Projectes d’obres ordinàries locals, sempre que aquestes
estiguin previstes en el pressupost municipal, d’acord amb l’article 53.1 apartat p) del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon originàriament a l’alcalde qui ha
delegat aquesta competència en la Junta de Govern, quan l’import és superior a 80.000 €, en
resolució de data 25 de juny de 2018.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre
s’informa que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’òrgan competent
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
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PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte per a la formació dels passos de vianants en els barris
de Bonavista, Bufalà, La Morera, Pomar i Montigalà amb un pressupost total d’import 280.93,13 €
que inclou pressupost d’obres per import 278.759,13 € (valor estimat per execució de 230.379,44
€ i 48.379,68 € que correspon a l’IVA), i previsió de despeses de coordinació de seguretat i salut
per import 2.178,00 € (valor estimat 1.800,00 € i 378,00 € d’IVA). L’objecte que conté aquest
Projecte està previst en el pressupost municipal amb aplicació a la partida
20443000/1533/60100002.
Els documents tècnics que formen part del Projecte que s’aprova –i que són memòria,
pressupost integrat per estat d’amidaments, preus descomposts i resum, Plecs de
Prescripcions tècniques, plànols de conjunt i de detall necessaris per definir els treballs i Estudi
bàsic de seguretat i salut en la construcció prescrits en el RD1627/1997, de 24 d’octubre-prèvia supervisió del seu contingut, en relació al previst a l’article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, han estat informats favorablement.
SEGON.- Sotmetre el Projecte a informació pública pel termini de TRENTA DIES perquè
puguin presentar-se reclamacions i/o al·legacions al respecte; en el ben entès que, en cas de
no haver-hi cap que suposi una modificació substancial, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.
Als efectes d’aquesta publicitat, la documentació del Projecte aprovat podrà ser examinada en
els enllaços següents:
http://Projectesurbanisme.badalona.cat o per http://badalona.cat/Projectesurbanisme
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4
Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge
7. Donar compte de 10 resolucions judicials definitives dictades en diversos
procediments judicials contenciosos administratius.
Identificació de l’expedient:
Objecte :
Òrgan al qual s’adreça:
Núm. expedient:

Informar de les resolucions judicials definitives dictades en
diversos procediments judicials contenciosos administratius.
Junta de Govern Local
371/SASJG-5/18

Fets i fonaments de dret
1. L’objecte del present expedient és donar compte a la Junta de Govern Local de les 10
resolucions judicials definitives recollides a continuació, en el punt dispositiu únic de la present
proposta.
2. Resolució d’Alcaldia, de 22 de setembre de 2016, sobre l’Organització de la Secretaria
General i els Serveis Jurídics.
3. Resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2018, per la qual s’atorga a la Junta de Govern
Local, entre d’altres, la competència de rebre informació de les decisions judicials definitives
dictades en procediments en els quals l’Ajuntament i/o els seus ens dependents siguin part.
4. Conforme als articles 103 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, l’òrgan encarregat de l’activitat que fou objecte del
recurs contenciós administratiu interposat ha de procedir a l'execució de la decisió jurisdiccional
portant a terme les actuacions necessàries pel seu compliment.
Conclusions i Proposta:
En conseqüència, considerant que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari per tal d’informar
de les resolucions judicials que s’indiquen a la Junta de Govern Local:
ÚNIC.- Donar compte de les 10 resolucions judicials fermes dictades en els diversos procediments
judicials contenciosos administratius que tot seguint és detallen:
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Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. Procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial
Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Execució de la
Sentència

Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. Procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial
Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions

316/SAS C-58/16
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
397/2016-E
Jutjat Contenciós Administratiu número 10
Reclamació responsabilitat patrimonial
166,60€
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la
reclamant a conseqüència dels problemes d'humitats que afecten
al local de la seva propietat, concretament degut a l'enjardinament
d'una part del Carrer Progrés, 7 de Badalona.
Sentència
Estimatòria
Amb expressa imposició de costes a l’Ajuntament
12/02/2018
28/02/2018
En la sentència, el JCA10 dicta reconèixer el dret a l’actora a ser
indemnitzada per l’Ajuntament en la quantia de 166,60 euros pels
danys i perjudicis ocasionats a l’immoble de la seva propietat, i al
mateix temps es condemna a l’Ajuntament a executar les obres de
pavimentació i eliminació de vegetació del parterre situat al carrer
Progrés número 7 de Badalona per evitar els problemes que
deriven de la humitat existent.
Consta als arxius del Gabinet Jurídic que la indemnització, en el
seu dia ja es va tramitar.
En data 12.06.18, a través d’una diligència, es va trametre la
sentència al Servei de Medi Ambient, Verd Urbà i Educació
Ambiental per tal que s’executessin les obres de pavimentació i
eliminació de vegetació del parterre, tal i com ordenava el dictat de
la sentència. En data 31.07.2018 es va trametre al Jutjat una
comunicació de les actuacions en execució de la sentència en la
qual s’adjuntava un informe de l’empresa AMBIENTÀLIA WORLD,
S.L pel qual es comunicava la realització dels treballs de tala i
eliminació de soca de tres Pinus Pinea situats al parterre de la
Plaça del Gas amb el Carrer Progrès, 54.
141/SAS C-26/17
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
160/2017
Jutjat Contenciós Administratiu número 3
Reclamació responsabilitat patrimonial
1.072,50€
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel reclamant
a conseqüència dels danys i perjudicis soferts el dia 23.05.16
quan, circulant amb la motocicleta matrícula (...), va patir una
caiguda a la Riera Canyadó de Badalona.
Sentència
Estimatòria
Amb expressa imposició de costes a l’Ajuntament
13/02/2018
12/03/2018
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Execució
Sentència

de

Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. Procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial
Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. Procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial
Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions

Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. Procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment

la En la sentència, el JCA3 condemna a l’Ajuntament al pagament de
1.072,50 euros, més els interessos legals des de l’11 d’octubre de
2016.
Consta als arxius del Gabinet Jurídic que la companyia ZURICH
INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA, amb la qual aquesta
administració té subscrita una pòlissa d’assegurança, va pagar,
per mitjà de consignació judicial, la quantia de 172,50 euros
(principal. Descompten la franquícia contractual de 900 euros).
El pagament de la franquícia es troba en tràmit.
42/SAS C-9/18
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
365/2017-D
Jutjat Contenciós Administratiu número 16
Reclamació responsabilitat patrimonial
14.633,38€
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la
reclamant a conseqüència dels danys i perjudicis soferts a resultes
de la caiguda que va patir el dia 28.06.2016 al Passatge de St.
Elías de Badalona, al costat de la part del darrera de l'escola Mare
de Déu de l'Assumpció.
Sentència
Desestimatòria
Sense expressa imposició de costes
16/03/2018
05/09/2018
202/SAS C-39/17
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
301/2016-B
Jutjat Contenciós Administratiu número 16
Reclamació responsabilitat patrimonial
11.123,89€
La resolució de 20.06.16 dictada en l'expedient de reclamació per
responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant pels danys
soferts en caure el dia 02.09.13 a l'alçada del número 587 del
carrer Alfons XII, i per la qual es declara la prescripció.
Sentència
Estimatòria en part
Sense expressa imposició de costes
11/12/2017
12/09/2018
La sentència dicta anul·lar la reclamació per responsabilitat
patrimonial, perquè la reclamació presentada no pot considerar-se
extemporània, si bé ha de desestimar-se la pretenssió
d’indemnització presentada.
237/SAS C-19/15
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
253/2015-B
Jutjat Contenciós Administratiu número 16
Impost sobre béns immobles
245,33€
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Objecte del recurs
Decisió judicial
Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. Procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial
Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. Procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:

La resolució per la qual es desestima la reclamació de devolució
d'ingressos indeguts en concepte d'Ibi formulada per la reclamant
en el marc de l'expedient 3586/REPIB-42/14.
Decret
Desistiment
Sense expressa imposició de costes
09/10/2017
12/09/2018
418/ASS C-34/14
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
503/2013-A2
Jutjat Contenciós Administratiu número 16
Reclamació responsabilitat patrimonial
43.418,88€
La desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació per
responsabilitat patrimonial interposada per la reclamant pels danys
i perjudicis conseqüència d'una caiguda soferta en data 05.12.07 a
l'alçada del número 10 del carrer Dr. Trueta.
Sentència
Desestimatòria
Sense expressa imposició de costes
19/09/2017
12/09/2018

48/SAS C-2/17
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Apel·lació 31/2018. Part apel·lant: AJUNTAMENT
TSJC. Sala Contenciosa Administrativa. Secció 1a
Impost sobre increment de valor dels terrenys de Naturalesa
Urbana
Quantia procediment
33.054,37€
Objecte
del
recurs La sentència estimatòria dictada, en data 18.12.2017, pel Jutjat
d’apel·lació
Contenciós Administratiu número 11, en el recurs 29/2017-F
(apel·lació contra)
interposat per FLOCH S.L. contra la resolució del nostre
Ajuntament, de data 19.10.2016, desestimatòria del recurs de
reposició formulat contra les liquidacions de l'impost sobre
l'Increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
(expedient 233/REPLU-2/16).
Decisió judicial
Sentència
Desestimatòria del recurs d’apel·lació
Sense expressa imposició de costes
Data decisió judicial
17/05/2018
Data comunicació
21/09/2018
Observacions
Execució de la
En la sentència, el TSJC desestima el recurs d’apel·lació
Sentència
interposat per l’Ajuntament contra la sentència dictada en data
18.12.2017 pel Jutjat Contenciós Administratiu número 11 en el
recurs 29/2017-F.
En data 18.10.2018, a través de diligència es notifica la fermesa
de la sentència al Departament de Gestió i Control d’Ingressos de
Dret Públic.
A data d’avui no consta encara als arxius del Gabinet Jurídic la
notificació de l’execució de la sentència.
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Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. Procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte
del
recurs
d’apel·lació
(apel·lació contra)

Decisió judicial
Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Execució
de
Sentència

237/SAS C-43/16
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Apel·lació 50/2017. Part apel·lant: AJUNTAMENT
TSJC. Sala Contenciosa Administrativa. Secció 5a
Personal
Indeterminada
La interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
número 14 en data 14.10.2016, per la qual s’acorda el
manteniment de la mesura cautelar adoptada per mitjà de la
Interlocutòria de data 11.10.2016 en el recurs mesures
cautelaríssimes 360/2016 interposat per la DELEGACIÓ DEL
GOVERN A CATALUNYA contra l’actuació administrativa de
l’Ajuntament de Badalona, consistent en l’apertura dels seus locals
i dependències, tant al públic com als empleats públics de
l’Ajuntament, i en deixar a aquests últims la possibilitat d’assistir o
no a treballar durant el dia 12 d’octubre de 2016.
Sentència
Desestimatòria del recurs d’apel·lació
Amb expressa imposició de costes a l’Ajuntament
02/03/2018
02/10/2018

la En la sentència, el TSJC desestima el recurs d’apel·lació formulat
per l’Ajuntament contra la Interlocutòria dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 14 en data 14.10.2016, la qual
es confirma per estimar-se ajustada a dret.
En data 18.10.2018, a través de diligència es notifica la fermesa
de la sentència al Servei de Recursos Humans.
A data d’avui no consta encara als arxius del Gabinet Jurídic la
notificació de l’execució de la sentència.
Exp. Contenciós:
166/SAS C-31/17
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. Procediment:
143/2017-BY
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 14
Matèria:
Reclamació responsabilitat patrimonial
Quantia procediment
4.800,00€
Objecte del recurs
La Resolució del regidor de l'Àmbit de Badalona Democràtica, de
data 13.01.17, per la qual es desestima la reclamació per
responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant com a
conseqüència de la caiguda que va patir el dia 07.01.08 sortint
d'una botiga situada a la cruïlla del Carrer Guifré amb General
Weyler de Badalona.
Decisió judicial
Sentència
Desestimatòria
Sense expressa imposició de costes
Data decisió judicial
30/04/2018
Data comunicació
03/10/2018
Observacions
Exp. Contenciós:
128/SAS C-21/17
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. Procediment:
86/2017-A
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 1
Matèria:
Sanció de trànsit
Quantia procediment
200,00
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Objecte del recurs

Decisió judicial
Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Execució
de
Sentència

La resolució d'imposició de denuncia número 612-066740 (2), de
data 02.12.2016, per la infracció de circulació comesa per la
reclamant el dia 25.11.2016, concretament per estacionar el
vehicle matrícula (...) en un pas de vianants del Grup Verge la
Salud, número 2.
Sentència
Estimatòria
Amb expressa imposició de costes a l’Ajuntament
27/07/2018
09/10/2018
la Consta, per informació obtinguda del Departament de Gestió i
Control d’Ingressos de Dret Públic, que la resolució d’execució de
la sentència està datada de 12.11.2018 i es troba, a data d’avui, al
circuit de les signatures.

(.../...)
En conseqüència, entenent que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo informar
a la Junta de Govern Local de les resolucions judicials abans relacionades, als efectes indicats.
(.../...)
ACORD
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la proposta formulada, la
Junta de Govern Local pren nota del donar compte.
Els regidors resten assabentats de la precedent resolució.
8. Aprovar la proposta d'acord referent a la concessió de subvencions per concurrència
competitiva, primera convocatòria referent als annexos annex A) Participació Ciutadana.
DICTAMEN
Identificació de l'expedient
Tipus de
Acord de la Junta de Govern Local
document
Interessats

Diverses entitats interessades.

Proposta a l’Alcaldia sobre la concessió de subvencions per concurrència
competitiva, primera convocatòria, referents als annexos annex A)
Participació ciutadana (tercera part)
Expedient: 304/SUB-6/18
Antecedents
1. Instrucció de l’alcaldia de data 4 d’octubre de 2018 quin contingut es el següent:
“Ates l’acord de l’ajuntament ple de data 30 de gener de 2018 que aprovà provisionalment
les bases específiques de subvencions per concurrència competitiva per 2018, referents a
programes o activitats referits a entitats veïnals, joventut, convivència, feminismes, serveis
socials, culturals, de gent gran, d’esports, de cooperació pel desenvolupament, i salut, acord
que va esdevenir definitiu, -llevat per l’annex l) referit a cooperació al desenvolupament-, pel
fet de no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició pública d’aquell
acord.
Atès que en dates 23 de febrer i 8 d’agost de 2018, per resolució d’aquesta alcaldia, és va
procedir a convocar als diferents interessats per tal que presentessin les seves sol·licituds
que es podien presentar entre els dies 14 de març de 2018 i el 13 d’abril de 2018.
Atès que s’han presentat diverses sol·licituds pels diferents annexos i que, d’acord amb el
que preveuen les bases específiques, article 8, en relació amb la normativa de subvencions
i les bases d’execució del pressupost, correspondrà a aquesta alcaldia atorgar les
corresponents subvencions i/o desestimar les sol·licituds, si s’escau, prèvia proposta que
haurà d’acordar la Junta de Govern Local.
Objecte
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Als efectes de complir amb el principi d’eficàcia i tenint en compte que aquests
procediments mantenen una identitat substancial es considera convenient procedir a
l’acumulació dels mateixos en el sentit de que l’acord que ha d’adoptar la Junta de Govern
Local com a proposta prèvia a la resolució d’aquesta alcaldia quant a la decisió referent a la
concessió i/o denegació de les subvencions sol·licitades sigui únic.
Per tot això, ordeno
Que per part del servei jurídic i d’administració general de l’àmbit de Recursos Interns,
Participació i Habitatge es procedeixi a INCOAR expedient per tramitar la proposta de
resolució final referent a l’acord que ha d’adoptar la Junta de Govern Local com a proposta
prèvia a la resolució d’aquesta alcaldia quant a la decisió referent a la concessió i/o
denegació de les subvencions sol·licitades, en el sentit de proposta que eleva a la Junta de
Govern Local les diferents propostes plantejades pels àmbits concernits.”
2. El Ple de l´Ajuntament, en sessió de data 30 de gener de 2018, va aprovar provisionalment
les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals a entitats que
duguin a terme actuacions o programes d’utilitat pública o interès social per al municipi de
Badalona durant l’any 2018, que complementin o supleixin la competència municipal o siguin
d’interès local i que tinguin, entre d’altres, caràcter veïnal, de joventut, de convivència, sobre
feminisme, de serveis socials, culturals, de gent gran, d’esports, cooperació per al
desenvolupament i salut.
3. Les bases específiques i els seus annexos van estar publicades al BOPB de data 20 de
febrer de 2018, en tràmit d’informació pública, i, posteriorment, es van entendre aprovades
definitivament (llevat de l’annex I) de cooperació al desenvolupament) al no haver-se presentat
cap al·legació.
4. L’anunci d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona va ser de data
20 d’abril de 2018.
5. En data 23 de febrer de 2018, l’alcaldessa va resoldre convocar concurs públic per a la
concessió de subvencions destinades a entitats de caràcter veïnal, que realitzin durant l´any
2018, actuacions o programes sense afany de lucre, considerats d’interès social i/o local que
complementin la competència municipal. Es va publicar l´anunci en data 14 de març de 2018 al
tauler d’anuncis d’aquest ajuntament, sent el termini de presentació de sol·licituds des del dia
15 de març fins al dia 13 d´abril.
6. Per part de l’àrea de Participació i Coordinació Territorial d’aquest àmbit, exercint les seves
competències, ha formulat una proposta, en data 8 de novembre de 2018, referent a
l’atorgament de subvencions per concurrència competitiva. Es transcriu la proposta literalment:
----------------Annex A) Participació ciutadana (tercera part)
“DICTAMEN
Identificació de l'expedient
Tipus de document
Acord de la Junta de Govern Local
Interessats

Entitats veïnals

Concessió de subvencions per concurrència competitiva, primera
convocatòria, referents a l’annex A) d’entitats veïnals per
Objecte
promocionar, dinamitzar i facilitar el funcionament i les actuacions
de les associacions de veïns i veïnes en la gestió del bé comú de la
ciutat
Expedient: 40959015-CONJ-SOLS2018/000003
Fets
1. El Ple de l´Ajuntament, en sessió de data 30 de gener de 2018, va aprovar provisionalment
les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals a entitats que
duguin a terme actuacions o programes d’utilitat pública o interès social per al municipi de
Badalona durant l’any 2018, que complementin o supleixin la competència municipal o siguin
d’interès local i que tinguin, entre d’altres, caràcter veïnal, de joventut, de convivència, sobre
feminisme, de serveis socials, culturals, de gent gran, d’esports, cooperació per al
desenvolupament i salut.
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2. Les bases específiques i els seus annexos van estar publicades al BOPB de data 20 de
febrer de 2018, en tràmit d’informació pública, i, posteriorment, es van entendre aprovades
definitivament (llevat de l’annex I) de cooperació al desenvolupament) al no haver-se presentat
cap al·legació.
3. L’anunci d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona va ser de data
20 d’abril de 2018.
4. En data 23 de febrer de 2018, l’alcaldessa va resoldre convocar concurs públic per a la
concessió de subvencions destinades a entitats de caràcter veïnal, que realitzin durant l’any
2018, actuacions o programes sense afany de lucre, considerats d’interès social i/o local que
complementin la competència municipal. Es va publicar l’anunci en data 14 de març de 2018 al
tauler d’anuncis d’aquest ajuntament, sent el termini de presentació de sol·licituds des del dia
15 de març fins al dia 13 d’abril.
5.- Les entitats que es relacionaran han presentat sol·licituds de subvenció dins del termini, en
relació a l’annex A) d’entitats veïnals, d’acord amb les següents dades:
AV. CANYADO
Pressupost de l’activitat
Activitat lúdiques i festives:
- 40è aniversari de l’Av. Canyado
- 50è aniversari de Canyado
Programes
d'informació,
orientació
i
assessorament als veïns i veïnes: Actuacions
diverses durant tot l’any)
Seminaris, jornades i debats, oberts a tota la
ciutadania (Millora de la convivència i la cohesió
social a Canyado)
TOTAL

Subvenció
sol·licitada

3.800,00 €
3.216,23 €

2.500,00€
500,00 €

4.791,05 €

1.000,00 €

2.050,00 €

1.000,00 €

13.857,28 €

5.000,00 €

6. Les diferents propostes de concessió que es proposen son les següents:
Activitats

Subvenció sol·licitada

AV. CANYADO
Activitat lúdiques i festives:
- 40è aniversari de l’Av. Canyado
- 50è aniversari de Canyado
Programes d'informació, orientació i assessorament
als veïns i veïnes: Actuacions diverses durant tot
l’any)
Seminaris, jornades i debats, oberts a tota la
ciutadania (Millora de la convivència i la cohesió
social a Canyado)
TOTAL

Subvenció que es
proposa

2.500,00€
500,00 €

1.900,00 €
400,00 €

1.000,00 €

800,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

5.000,00 €

4.100,00 €

7. Consten en els diferents expedients generats per a cada sol·licitud els corresponents
informes tant tècnics com jurídics, així com l’informe favorable de la intervenció municipal.
Fonaments de dret
Primer. Segons el que disposen els articles 240 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i l´art. 122 del
reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, tots dos en relació a l´art.2 de la llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions- LGS-, els ens locals poden atorgar
subvencions per a la realització d´activitats o programes d´utilitat pública o interès social, que
supleixin o complementin els serveis que siguin competència seva o que siguin d’interès local.
Segon. En compliment de la disposició transitòria primera en relació a disposició final primera,
apartat 2, de la LGS, aquest Ajuntament ha procedit a adequar la seva normativa reguladora de
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subvencions al règim jurídic establert a la referida llei pel que fa als preceptes que tenen
caràcter de legislació bàsica segons l´art.9 LGS, amb excepció de l´aprovació del Pla Estratègic
de Subvencions, elaboració del qual preceptua l´art. 8 LGS amb caràcter previ a l’establiment
de les subvencions, per a la concreció dels objectius i efectes que es pretenen amb la seva
aplicació el termini necessari per a la seva consecució les despeses previsibles i les seves
fonts de finançament amb sotmetiment en tot cas, al compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària.
Tercer. L’esmentada adaptació s´ha realitzat a l’empara de l’art 172 LGS, mitjançant la
corresponent regulació a l´Annex IV de les bases d’execució del pressupost municipal de 2018,
en pròrroga del 2017
Quart. La base 3a de les bases específiques vigents per aquesta convocatòria estableix les
condicions i requisits que s’han d’acreditar. Els apartats 2 i 3 de l’annex A) Entitats Veïnals
també regulen els requisits específics i els criteris de valoració de les sol·licituds, fent menció
expressa al compliment del requisits de l’article 9 de l’annex IV sobre subvencions de les bases
d’execució del pressupost municipal vigent.
Segons els informes tècnics del servei que consten als expedients, els sol·licitants compleixen
amb aquestes requisits.
Cinquè. D’acord amb el que es disposa a l’article 14 de l’annex IV de les bases d’execució del
pressupost municipal, els interessats han de complimentar les sol·licituds amb:
8.“...Petició de subvenció concreta que es pretén rebre per al finançament de l’activitat
projectada.
9.Pressupost de l’activitat i/o dels programa/es per al/a les quals es sol·licita subvenció...”
En el mateix sentit de l’article anterior, la base 4.1 de les bases específiques d’aplicació,
disposa el mateix.
Sisè. Segons l’apartat 5 de l’annex A) Entitats Veïnals, l’import de la subvenció, per norma
general, no ultrapassarà el 50% del cost de l’activitat a la qual s’apliquin. En casos
excepcionals, podrà arribar a cobrir fins el 75% del cost, a les propostes que hagin obtingut
més de 70 punts de valoració i sempre que quedi degudament justificat a l’expedient.
Segons els informes tècnics del servei que consten als expedients, les propostes que
ultrapassen el 50% del cost de les activitats han estat degudament justificades.
Setè. D’acord amb l’apartat 6 de l’annex A) Entitats Veïnals, es realitzarà el pagament anticipat
del 50% de l’import subvencionat, sempre que el beneficiari hagi acceptat prèviament la
subvenció.
Vuitè. D’acord amb el que es disposa als articles 214 i següents de la llei d’hisendes locals, els
expedients han estat informats per la intervenció municipal.
Novè. Segons disposa la base 8 de les bases específiques reguladores aprovades, així com a l
´annex IV de les bases d’execució del pressupost, l´òrgan competent per resoldre les
sol·licituds de subvencions és l´alcalde a proposta de la Junta de Govern Local. Així mateix, la
competència, per a l´autorització, la disposició i l´obligació de les despeses corresponents,
correspondrà als regidors i regidores d’àmbit, d’acord les resolucions de delegació de
competències de dates 25 de juny de 2018 i 5 de juliol de 2018.
Desè. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
Proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre
(ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de Govern
Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Proposar a l’Alcaldia l'atorgament de les subvencions que a continuació es
relacionen:
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Subvenció que es
proposa

Activitats
AV. CANYADO
Activitat lúdiques i festives:
- 40è aniversari de l’Av. Canyado
- 50è aniversari de Canyado

1.900,00 €
400,00 €

Programes d'informació, orientació i assessorament als veïns i veïnes:
Actuacions diverses durant tot l’any)

800,00 €

Seminaris, jornades i debats, oberts a tota la ciutadania (Millora de la
convivència i la cohesió social a Canyado)

1.000,00 €

TOTAL

4.100,00 €

SEGON.- Proposar aprovar la despesa i el posterior pagament dels expedients de concessió
de subvencions relacionats a l'apartat primer de la present proposta, amb càrrec a la partida
2018 N 40959015 -09241 -48906 i les aplicacions pressupostàries del vigent pressupost
municipal de depeses, números d'operació i imports relacionats a continuació:
Subvenció que es
proposa
AV. CANYADO

4.100,00 €

Operació
pressupostària
12018000021948/1

En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la proposta de resolució
precedent, proposo a la Junta de Govern Local, d'acord amb les previsions de la resolució de la
delegació de l'alcaldia, que resolgui de conformitat si escau, trametent la present proposta al
Servei jurídic i d'administració general de l'àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge
per que la tramiti i l'elevi en un únic dictamen d'acord amb la instrucció d'alcaldia de data 04-102018.”
----------------Proposta de resolució
En conseqüència, i en compliment de la instrucció de l’alcaldia abans referida, s’eleva aquesta
proposta a la Junta de Govern Local perquè a la vegada adopti la següent proposta i la
converteixi en resolució:
PRIMER.- Proposar a l’Alcaldia l'atorgament de les subvencions que estan descrites en la
proposta de resolució que s’ha transcrit a l’apartat 6 dels antecedents d’aquest document, que
es dona per reproduïda, referida a:
Annex A) Participació ciutadana (tercera part), de l’àmbit de Recursos Interns, Participació i
Habitatge, de data 20 de novembre de 2018.
SEGON.- Proposar aprovar la despesa i el posterior pagament dels expedients de concessió de
subvencions relacionats a l'apartat primer de la present proposta, amb càrrec a les partides i
aplicacions pressupostàries del vigent pressupost municipal de depeses, números d'operació i
imports que igualment es relaciones en les diferents propostes, i que es donen per reproduïdes.
(.../...)
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4
Proposicions urgents
No se’n va presentar cap.
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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-dos minuts, de la qual
com secretari general, dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

El secretari general

Alejandro Pastor López

Isidre Martí i Sardà
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