Secretaria General

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

12
Junta de Govern Local
Ordinària
25 de març de 2019
10:00
Acta

A la Sala de la tercera planta de l'edifici El Viver, a 25 de març de 2019, es reuneix la Junta de
Govern Local en primera convocatòria.
Alcalde
Regidors/es

Sr. Alejandro Pastor López
Sra. Teresa González Moreno (1a tinent d’alcaldia)
Sr. Rubén Guijarro Palma (3r tinent d’alcaldia)

Secretari general
Interventor

Sr.
Sr.

Isidre Martí i Sardà
Julián Álamo Guijarro

Sr.

Jordi Subirana Ortells (2n tinent d’alcaldia)

ABSENTS:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 11 corresponent a la sessió ordinària del dia 18 de març de 2019.
Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat
2. Donar compte de la Resolució de l'Alcalde de data 26 de febrer de 2019 del contracte de
prestació dels serveis d'inhumació, exhumació i connexes, així com també aquells altres
complementaris, als cementiris Sant Pere i Sant Crist del terme municipal de Badalona.
3. Donar compte de la Resolució de l'Alcalde de data 26 de febrer de 2019 de l'aprovació
pròrroga pel termini d'un any (per a la temporada 2019) a PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS,
SL, del contracte de serveis de vigilància, salvament i socorrisme i acompanyament a l'aigua
persones amb diversitat funcional a les platges del terme municipal de Badalona.
Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge
4. Donar compte d'una sèrie de resolucions judicials fermes dictades en diversos procediments
judicials contenciosos administratius.
5. Donar compte de la Interlocutòria del Tribunal Suprem, de data 30.01.2019, en la Cassació i
Infracció Processal número 2049/2018 formulada per la Sra. AM.C.G.
6. Ordenar el pagament de l’execució de la sentència, que és ferma, dictada en el recurs
ordinari 418/2015-E, del Jutjat Contenciós Administratiu número 9, interposat per A.D.V.
Proposicions urgents
Precs i preguntes
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta número 11 corresponent a la sessió ordinària del dia 18 de març de
2019.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió ordinària del dia 18 de
març de 2019, la qual s’aprova per unanimitat.
Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat
2. Donar compte de la Resolució de l'Alcalde de data 26 de febrer de 2019 del contracte
de prestació dels serveis d'inhumació, exhumació i connexes, així com també aquells
altres complementaris, als cementiris Sant Pere i Sant Crist del terme municipal de
Badalona.
Tipus de decisió:
Caràcter de la resolució:
Òrgan al qual s’adreça:
Núm. expedient

Donar compte de la Resolució de l’Alcalde de data 26 de
febrer de 2019
Exhaureix la via administrativa
Junta de Govern Local
93/OBR- 40/17

Antecedents
L’alcalde de la corporació va dictar en data 26 de febrer de 2019, una Resolució la part
dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
“PRIMER.- AVOCAR per a l’adopció d’aquests acords les competències delegades en la Junta
de Govern Local segons Resolució.
SEGON.- ADJUDICAR el contracte relatiu a la prestació dels serveis d’inhumació i connexes, així
com també aquells altres complementaris, als cementiris de Sant Pere i Sant Crist de Badalona a
l’empresa POMPAS FUNEBRES DE BADALONA, SA amb CIF A08073710 en haver estat la
única admesa en aquesta licitació i, per tant, en haver resultat l’oferta econòmicament més
avantatjosa d’acord amb l’informe tècnic de valoració i de proposta d’adjudicació de data 21 de
gener de 2019 emès per la cap del Departament de Gestió de Serveis, a raó de les millores i
compromisos formulats en la seva proposició que, d’acord amb els plecs reguladors del
contracte, han estat presos en consideració en el procés de valoració de la proposició i que són
els que es relacionen a continuació:
- Una oferta econòmica de 230.000.-euros, IVA exclòs, per a la durada inicial establerta per a
aquest contracte (1 any).
- L’ import de l’IVA a suportar per l’Administració, al tipus del 21%, és de 48.300.-euros.
- Ofereix realitzar la neteja ordinària de vials cada 5 dies.
- Es compromet a donar resposta davant situacions imprevisibles que pugui requerir
l’Ajuntament: com tempestes, situacions extraordinàries força major, entre d’altres en un termini
de 0 a 12 hores.
- Compliment de la condició especial d’execució d’acord amb la clàusula 17.10 del PCAP,
segons compromís de nova contractació conformat pel Servei d’integració socio-laboral de
l’Ajuntament.
TERCER.- APROVAR LA DESPESA tenint en compte que l’entrada en vigor del contracte que
en sorgeixi de la tramitació d’aquest expedient es preveu que tingui lloc el dia 15 de març
d’enguany, la despesa que se’n pugui derivar de la seva formalització per l’exercici actual, en
concret del dia 15/03/19 al dia 31/12/19 serà de 220.320, 87.-euros amb càrrec a la partida
pressupostaria 30545051-1640-22713 del pressupost vigent, i per a les futures anualitats que
comprengui la seva execució així com la seva pròrroga, cas d’acordar-se aquesta, restarà
sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos municipals corresponents a aquells exercicis, per atendre el seu pagament. Tot
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això 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.
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 a les clàusules 28 i 30 del plec de clàusules administratives
particulars regulador d’aquest contracte.
TERCER.- REQUERIR a l’empresa POMPAS FUNEBRES DE BADALONA, amb CIF
A08073710 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
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 a la cap del Departament de Gestió de Serveis, als Departaments de Tresoreria i Intervenció
Municipals.
CINQUÈ.- PUBLICAR l’adjudicació d’aquest contracte al Perfil de contractant d’aquesta
corporació.
SISÈ.- DONAR COMPTE de l’adopció d’aquests acords a la propera sessió ordinària que dugui
a terme la Junta de Govern Local d’aquesta corporació.
SETÈ.- CONTRA aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu,
i de conformitat amb els arts. 44 i 45 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 especial en matèria de contractació, en el termini de 15 dies
hàbils a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació, davant el Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es fonamenti en alguna de les
causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2 de la Llei 19/2017 - lletres c) d) e) o f) – en què serà
de 30 dies a comptar del dia següent a la recepció de la seva notificació.
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos administratius
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la
seva notificació, de conformitat amb els arts 8 i 46 la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.”
Fonaments de dret
1. Aquesta resolució va ser adoptada per l’alcalde mitjançant avocació de les competències en
matèria de contractació que té delegades a la Junta de Govern Local.
2. En haver estat adoptada aquesta resolució mitjançant avocació de competències, d’acord
amb el que disposa per a aquest supòsit la resolució de delegació de competències de data 25
de juny de 2018, se n’ha de donar compte posteriorment a la Junta de Govern Local, tal com va
establir la resolució transcrita en els antecedents en el seu acord sisè.
3. D’acord amb el cartipàs municipal vigent el titular de l’òrgan competent per aprovar aquesta
contractació és la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia, conforme les previsions
de la Resolució de 25 de juny de 2018, sens perjudici que l’alcaldia 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, com és aquest cas atès
que l’adjudicació del contracte de referència havia d’entrar en vigor el dia 15 de març de 2019.
4. 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, a l’empara del que preveu l’acord sisè de la resolució esmentada i
considerant que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari proposo el segon tinent d’alcalde i
regidor de l’Àmbit de Serveis a les Persones i seguretat, que elevi proposta a la Junta de
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Govern Local per tal de donar-ne compte de la resolució a què es fa referència en l’únic
antecedent d’aquest document.
En conseqüència, d’acord amb el que preveu la Resolució d’Alcaldia de 25 de juny de 2018,
entenent que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari, ho proposo a l’alcalde per tal que
l’inclogui a l’ordre del dia de la Junta de Govern Local i aquesta prengui nota de la resolució a
què es fa referència en l’únic antecedent d’aquest document.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució
formulada, la Junta de Govern Local resol de conformitat i pren nota de la resolució indicada.
Els regidors resten assabentats de la precedent resolució.
3. Donar compte de la Resolució de l'Alcalde de data 26 de febrer de 2019 de l'aprovació
pròrroga pel termini d'un any (per a la temporada 2019) a PRO-ACTIVA SERVEIS
AQUÀTICS, SL, del contracte de serveis de vigilància, salvament i socorrisme i
acompanyament a l'aigua persones amb diversitat funcional a les platges del terme
municipal de Badalona.
Tipus de decisió:
Caràcter de la resolució:
Òrgan al qual s’adreça:
Núm. expedient:

Donar compte de la Resolució de l’Alcalde de data 26 de
febrer de 2019
Exhaureix la via administrativa
Junta de Govern Local
12/OBR- 10/18

Antecedents
L’alcalde de la corporació va dictar en data 26 de febrer de 2019, una Resolució la part
dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
«PRIMER.- AVOCAR per a l’adopció d’aquests acords les competències delegades en la Junta
de Govern Local segons Resolució de 25 de juny de 2018.
SEGON.- APROVAR LA PRÒRROGA pel termini d’un any (per a la temporada 2019),envers
l’empresa contractista PRO-ACTIVA SERVEIS AQUATICS SL, referent al contracte del servei
de vigilància, salvament i socorrisme així com també acompanyament a l’aigua de persones
amb diversitat funcional a les platges del terme municipal de Badalona, subscrit amb
l’esmentada empresa en data 19 de juliol de 2018, pròrroga d’acord amb les condicions
establertes als plecs reguladors d’aquest contracte.
TERCER- EN QUANT A LA DESPESA objecte d’aquesta pròrroga que s’ha previst pel tot l’any
2019 ( temporada 2019) tal i com consta al document comptable A datat del dia 16/01/2019,
amb número d’operació 1201900000372/1 per un import de 298.444,08 euros, despesa amb
càrrec a la partida pressupostària 10103007-1350-22709 del vigent pressupost, import que es
preveu que se’n derivi de la pròrroga en la prestació dels serveis per a l’any 2019 (IVA inclòs al
tipus del 21% vigent).
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa PRO-ACTIVA SERVEIS AQUATICS SL
amb la relació de recursos que pot interposar i COMUNICAR-LA al cap del Servei de Seguretat
i als Departaments de Tresoreria i Intervenció Municipals, per al seu coneixement i efectes i
PUBLICAR- LA en el Diari Oficial de la Unió Europea.
CINQUÈ.- REQUERIR a l’empresa PRO-ACTIVA SERVEIS AQUATICS SL perquè en el termini
màxim de 10 dies a comptar de la notificació d’aquesta resolució, formalitzi amb aquesta
corporació l’annex corresponent a la pròrroga de l’esmentat contracte.
SISÈ.- INSTAR al Cap del Servei de Seguretat de l’àmbit competent en la matèria de
l’esmentada contractació per tal que inici els tràmits corresponents a la redacció de la
documentació tècnica que haurà de regir la nova licitació arran la finalització de la prorroga que
avui es proposa.
SETÈ.- DONAR COMPTE de l’adopció d’aquests acords a la propera sessió ordinària que
dugui a terme la Junta de Govern Local d’aquesta corporació.
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VUITÈ.- 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.»
Fonaments de dret
1. Aquesta resolució va ser adoptada per l’alcalde mitjançant avocació de les competències en
matèria de contractació que té delegades a la Junta de Govern Local.
2. En haver estat adoptada aquesta resolució mitjançant avocació de competències, d’acord
amb el que disposa per a aquest supòsit la resolució de delegació de competències de data 25
de juny de 2018, se n’ha de donar compte posteriorment a la Junta de Govern Local, tal com va
establir la resolució transcrita en els antecedents en el seu acord sisè.
3. D’acord amb el cartipàs municipal vigent el titular de l’òrgan competent per aprovar aquesta
contractació és la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia, conforme les previsions
de la Resolució de 25 de juny de 2018, sens perjudici que l’alcaldia 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, com és aquest cas atès
que l’adjudicació del contracte de referència havia d’entrar en vigor el dia 15 de març de 2019.
4. 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, a l’empara del que preveu l’acord sisè de la resolució esmentada i
considerant que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari proposo el segon tinent d’alcalde i
regidor de l’Àmbit de Serveis a les Persones i seguretat, que elevi proposta a la Junta de
Govern Local per tal de donar-ne compte de la resolució a què es fa referència en l’únic
antecedent d’aquest document.
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En conseqüència, d’acord amb el que preveu la Resolució d’Alcaldia de 25 de juny de 2018,
entenent que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari, ho proposo a l’alcalde per tal que
l’inclogui a l’ordre del dia de la Junta de Govern Local i aquesta prengui nota de la resolució a
què es fa referència en l’únic antecedent d’aquest document.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució
formulada, la Junta de Govern Local resol de conformitat i pren nota de la resolució indicada.
Els regidors resten assabentats de la precedent resolució.
Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge
4. Donar compte d'una sèrie de resolucions judicials fermes dictades en diversos
procediments judicials contenciosos administratius.
Identificació de l’expedient:
Objecte: Donar compte d’una sèrie de resolucions judicials fermes dictades en diversos
procediments judicials contenciosos administratius.
Òrgan al qual s’adreça: Junta de Govern Local
Expedient: 2019/00005224M
Fets i fonaments de dret
1. L’objecte del present expedient és donar compte a la Junta de Govern Local de les 7
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, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, no
hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de Govern Local adopti
l’acord següent:
ÚNIC.- Donar compte de les 7 resolucions judicials fermes dictades en els diversos procediments
judicials contenciosos administratius que tot seguint és detallen:
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

175/SAS C-40/18
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
211/2018-A
Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona
Multes i/o sancions. Sanció de trànsit
80,00 €
La resolució sancionadora dictada el 22.03.18 i per la qual
s'imposava al reclamant una sanció de 80€ per estacionar el
vehicle matrícula (...), el dia 17.12.2017, sobre la vorera del carrer
de la Platja número 3 de Badalona.
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Decisió judicial

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

Decisió judicial

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

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Exp. Contenciós
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment

Sentència
Desestimatòria.
Amb imposició de costes al demandant.
03/09/2018
17/12/2018
232/SAS C-45/18
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
3/2018-C
Jutjat Contenciós Administratiu número 13
Reclamació patrimonial
9.279,56 €
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel reclamant
a conseqüència dels danys i perjudicis soferts per la caiguda que
va patir el dia del dia 26.09.15 a l'Avda. Conflent de Badalona.
Sentència
Desestimatòria
Amb imposició de costes al demandant
11/10/2018
04/02/2019
59/SAS C-17/18
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
321/2017-F
Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona
Reclamació patrimonial
8.694,07 €
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per
GENERALI ESPAÑA, S.A pels danys i perjudicis soferts el dia
25.12.16 al local del negoci (...) situat al Centre Comercial Màgic
Badalona, per causa de la inundació provocada per una obturació
en una conducció de desguàs, propietat de l'Ajuntament de
Badalona.
Sentència
Desestimatòria
Sense expressa imposició de costes
18/12/2018
19/02/2019
259/RC-26/12
SERVEI DE SECRETARI GENERAL
Apel·lació 686/2015. Part apel·lant: part actora del procediment
288/2012-F1
TSJC. Sala Contenciosa Administrativa. Secció 5 a
Disciplina Urbanística i d’Activitats
Indeterminada
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Objecte del recurs La sentència desestimatòria amb costes al reclamant dictada, en
d’apel·lació
data 20.01.2015, pel Jutjat Contenciós Administratiu número 17, en
el recurs 288/2012-F1 interposat contra la resolució d’Alcaldia de
(apel·lació contra)
data 26.04.2012 per la qual es desestima el recurs de reposició
interposat pel reclamant contra la resolució de data 27.02.2012
dictada en l’expedient sancionador 897/SA-2/11 que imposava una
multa de 15.001 euros i confirmava les mesures cautelars
adoptades en el sentit de mantenir la prohibició d’utilitzar
l’establiment de Bar anomenat (...) situat al carrer (...) de Badalona.
Decisió judicial

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

Decisió judicial

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

Decisió judicial

Sentència
Desestimatòria del recurs d’apel·lació.
Sense expressa imposició de costes
08/06/2018
22/10/2018
223/RC-23/14
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
269/2014-A
Jutjat Contenciós Administratiu número 4
Llicència d’Activitats
Indeterminada
La resolució d’Alcaldia de data 24.04.2014 mitjançant la qual es
denega la llicència municipal per l’activitat d’establiment públic amb
reservats annexos a la finca situada a (...)
Decret
Desistiment
Sense expressa imposició de costes.
13/04/2018
23/07/2018
119/SAS C-18/17
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
88/2017-A
Jutjat Contenciós Administratiu número 11
Disciplina i Sancions
5.000 €
La resolució de data 22/11/16 per la qual es ratifica allò ordenat en
el Decret de 10/03/16 en quant a la restauració de la realitat física i
jurídica alterada consistent en la construcció d'un cobert al pati
interior de ventilació, en l'ampliació de l'obertura d'accés al mateix i
en la construcció d'un afegit a la façana d'interior d'illa d'un metre
per l'amplada de la façana de la finca situada al carrer (...), atorgant
un termini d'un mes per donar compliment a l'ordenat i imposant
una tercera multa coercitiva per import de 3.000 euros.
Sentència
Desestimatòria
Amb imposició de costes al demandant.
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Data decisió judicial
Data comunicació
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació

06/06/2018
15/10/2018
124/RC-13/12
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
138/2012-M1
Jutjat Contenciós Administratiu número 17
Llicència d’Obres
Indeterminada
La resolució d’Alcaldia de data 19.09.2011 per la qual es desestima
el recurs de reposició formulat pel reclamant contra la denegació
de la llicència d’obres per a la rehabilitació de la finca situada al
carrer (...) de Badalona.
Decret
Caducitat del recurs
Sense expressa imposició de costes.
03/09/2018
05/09/2018

Els regidors resten assabentats de la precedent resolució.
5. Donar compte de la Interlocutòria del Tribunal Suprem, de data 30.01.2019, en la
Cassació i Infracció Processal número 2049/2018 formulada per la Sra. AM.C.G.
Identificació de l’expedient:
Objecte: Donar compte a la Junta de Govern Local de la Interlocutòria dictada pel Tribunal
Suprem en data 30.01.2019 en el marc de la Cassació i Infracció Processal número 2049/2018
formulada per la Sra. AM.C.G., per la qual s’acorda no admetre a tràmit el recurs de cassació
interposat per la recurrent.
Òrgan al qual s’adreça: Junta de Govern Local
Expedient: 2019/00005227P
Fets i fonaments de dret
1. L’objecte del present expedient és donar compte a la Junta de Govern Local de la
Interlocutòria dictada pel Tribunal Suprem en data 30.01.2019 en el marc de la Cassació i
Infracció Processal número 2049/2018 formulada per la Sra. AM.C.G., per la qual s’acorda no
admetre a tràmit el recurs de cassació interposat per la recurrent.
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, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, no
hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de Govern Local adopti
l’acord següent:
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ÚNIC.- Donar compte a la Junta de Govern Local de la Interlocutòria dictada pel Tribunal
Suprem en data 30.01.2019 en el marc de la Cassació i Infracció Processal número 2049/2018
formulada per la Sra. AM.C.G., per la qual s’acorda no admetre a tràmit el recurs de cassació
interposat per la recurrent.
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:

72/SAS V-2/16
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Cassació i Infracció Processal número 2049/2018.
Tribunal Suprem. Sala del Civil. L’Ajuntament de Badalona s’oposa
al recurs de Cassació interposat de contrari.
Quantia procediment
Indeterminada
Objecte del recurs de La sentència desestimatòria de data 20.12.2017 dictada per la
Cassació
Secció número 16 de l’Audiència Provincial de Barcelona. Civil,
dictada en l’apel·lació 89/2017-D interposada per la demandant
contra la sentència desestimatòria dictada en data 04.10.2016 pel
Jutjat de 1a Instància número 3 de Badalona en el Judici Verbal
1404/2015-M interposat per la reclamant en exercici d’acció de
rectificació de fets injuriosos, incerts i perjudicials, contra la Sra.
D.S.P., l’Ajuntament de Badalona, i la Junta de Govern de
l'Ajuntament de Badalona.
Decisió judicial
Interlocutòria
Que acorda no admetre a tràmit el recurs de cassació interposat per
la recurrent.
Es declara ferma la sentència de data 20.12.2017 dictada per la
Secció número 16 de l’Audiència Provincial de Barcelona (civil)
dictada en l’apel·lació 89/2017-D.
Amb imposició de costes a la recurrent.
Data decisió judicial
30/01/2019
Data comunicació
04/02/2019
Observacions
Els regidors resten assabentats de la precedent resolució.
6. Ordenar el pagament de l’execució de la sentència, que és ferma, dictada en el recurs
ordinari 418/2015-E, del Jutjat Contenciós Administratiu número 9, interposat per
ARCADI DURAN VALLS.
DONAR COMPTE SENTÈNCIA I ORDENAR-NE L’EXECUCIÓ
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució :

Òrgan que resol:
Caràcter de la resolució:
Interessat/da:
Expedient administratiu:

Donar compte a la Junta de Govern Local de la sentència, que és
ferma, dictada en el recurs ordinari 418/2015-E, del Jutjat
Contenciós Administratiu número 9, interposat per A.D.V., i
ordenar-ne l’execució.
Junta de Govern Local
Exhaureix la via administrativa
Jutjat Contenciós Administratiu 9 de Barcelona i al Departament
de Gestió Urbanística de l’Ajuntament de Badalona.
2019/00004600W
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Fets
1. En data 11.10.2018 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona ha dictat la
Sentència núm. 212/18, mitjançant la qual s’estima parcialment el recurs contenció
administratiu núm. 418/2015-E presentat per A.D.V. contra la Resolució de 05.10.15 per la
qual es desestimen les prèvies al·legacions efectuades pel Sr. D. contra l'aprovació inicial
del projecte de reparcel·lació del polígon 1 del Pla Especial entre els carrers Progrés,
Cervantes, Eduard Maristany i Ponent de Badalona, i conseqüentment es reconeix el dret a
la part actora a ser indemnitzada per aquest Ajuntament en la suma de 43.091,36 euros.
Sense expressa condemna en costes.
Fonaments de dret
1. Mitjançant la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2018, 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
en siguin part.
2. D’acord amb l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa (en endavant, LRJCA) estableix, entre d’altres que “1.Després
que sigui ferma una sentència, el secretari judicial ho ha de comunicar en el termini de deu
dies a l'òrgan que ha portat a terme l'activitat objecte del recurs, a fi que, una vegada rebuda
la comunicació, la porti a pur i degut efecte i practiqui el que exigeixi el compliment de les
declaracions que contingui la decisió, i en el mateix termini indiqui l'òrgan responsable del
compliment d'aquella.” Amb l’advertiment que “2. Transcorreguts dos mesos a partir de la
comunicació de la sentència o el termini que fixa per al compliment de la decisió d'acord
amb l'article 71.1.c, qualsevol de les parts i persones afectades pot instar-ne l'execució
forçosa.”
3. L’òrgan municipal competent per adoptar la resolució que exigeixen la decisió judicial quan
al seu assabentat i ordre de compliment, conforme les previsions de l’article 104.1 de la
pròpia llei reguladora d’aquesta jurisdicció és el tercer tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit de
Govern i Territori d’aquest Ajuntament.
4. 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 departament o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els correspongui tramitar i redactar la pertinent
proposta de resolució.
Conclusions i Proposta:
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, no
hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de Govern Local adopti
l’acord següent:
PRIMER.- Donar compte a la Junta de Govern Local de la sentència relacionada als fets
d’aquesta proposta.
SEGON- Ordenar al Departament de Gestió Urbanística de l’Ajuntament de Badalona
l’execució de la mateixa consistent en indemnitzar al reclamant en la suma de 43.091,36 euros.
TERCER.- Encarregar el compliment de la sentència de referència al tercer tinent d’alcalde i
regidor de l’Àmbit de Govern i Territori d’aquest Ajuntament.
QUART.- Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixen en ordre al bon
fi i execució del precedent acord.
DESÈ.- Notificar aquesta resolució al Departament de Gestió Urbanística de l’Ajuntament de
Badalona i al Jutjat Contenciós Administratiu 9 de Barcelona.
(.../...)
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3
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Proposicions urgents
No se’n va presentar cap.
Precs i preguntes
No se’n va produir cap.
Final
La Presidència dona per acabada la sessió a les deu hores i quinze 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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