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Acta
A la Sala de la tercera planta de l’edifici El Viver, a 20 de maig de 2019, es reuneix la Junta de Govern
Local en primera convocatòria.
ASSISTENTS:
Teresa González Moreno
Blas García Vaquero
Jordi Subirana Ortells
Isidre Martí Sardà
Julián Alamo Guijarro

Regidora (1a tinent d’alcaldia) que PSC
assumeix la Presidència de la Junta
Regidor (4r tinent d’alcaldia)
PSC
Regidor (2n tinent d’alcaldia)
PDiU
Secretari general
Interventor

Excusen la seva absència els regidors:
Alejandro Pastor Lopez
Rubén Guijarro Palma

Alcalde
Regidor (3r tinent d’alcaldia)

PSC
PSC

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 18 corresponent a la sessió ordinària del dia 13 de maig de 2019.
ÀMBIT DE GOVERN I TERRITORI
2. Departament de Gestió Urbanística. Expedient: 2019/00005846Y :
Aprovar la constitució de la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació núm. 2 del text refós de la
Modificació del PGM al carrer Sant Bru de Badalona.
3. Departament de Gestió Urbanística. Expedient: 2019/00001012W :
Notificar als propietaris de finques incloses dins l’àmbit del projecte de reparcel·lació del PMU del
Sector Únic de la MPPGM a l’àmbit del Gorg els efectes de l'aprovació del projecte de reparcel·lació de
l'esmentat àmbit.
4. Departament de Patrimoni. Expedient: 2019/00000579H :
Cessió obligatòria de sistemes urbanístics PERI de Canyadó.
ÀMBIT DE RECURSOS INTERNS, PARTICIPACIÓ I HABITATGE
5. Gabinet Jurídic. Expedient: 2019/00012619N :
Donar compte a la Junta de Govern Local de les demandes interposades contra l’Ajuntament de
Badalona entrades al Registre General entre el 27.04.2019 i el 10.05.2019. Es tracta de 4 demandes
contencioses administratives i 1 demanda social.
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6. Gabinet Jurídic. Expedient: 2019/00012632W :
Donar compte a la Junta de Govern Local de les resolucions judicials fermes dictades en el marc de
l'apel·lació 210/2018 dimanant del PA 299/2016-Y del Jutjat Contenciós Administratiu número 2, i en el
marc del PA 290/2018-A del Jutjat Contenciós Administratiu número 15.
7. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut.
Expedient: 2019/00001588A :
Aprovar la minuta i la signatura de l’addenda al Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de
Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i el Consell Comarcal del Barcelonès (CCB),
per a la prestació del servei d’atenció als animals de companyia a través del Centre Comarcal d’Atenció
als Animals de Companyia del Barcelonès (CCAAC).

Proposicions urgents

Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta número 18 corresponent a la sessió ordinària del dia 13 de maig de 2019.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió ordinària del dia 13 de maig de
2019, la qual s’aprova per unanimitat.
2. Departament de Gestió Urbanística Expedient: 2019/00005846Y :
Aprovar la constitució de la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació núm. 2 del text refós de la
Modificació del PGM al carrer Sant Bru de Badalona.
Antecedents
1. Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 19 de març de 2018 es va aprovar
definitivament el Projecte de Bases i Estatuts que han de regir la Junta de Compensació del Polígon
d’Actuació núm. 2 del Text Refós de la Modificació puntual del PGM al carrer Sant Bru de Badalona,
acord que va ser publicat al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i al BOP de data 17 d’abril de
2018.
2. En data 26 de juny de 2018, el Sr.
actuant com a President de la Junta de
Compensació del Polígon d’Actuació núm. 2 del Text Refós de la Modificació puntual del PGM al carrer
Sant Bru de Badalona, ha presentat una instància a l’Ajuntament acompanyada de l’escriptura de
constitució de la Junta de Compensació de l’esmentat polígon, atorgada en data 7 de maig de 2018
davant del Notari de Badalona Sr.
amb núm. de protocol 1.845, per tal que
sigui aprovada per l’Ajuntament amb la corresponent remissió a la Direcció General d’Urbanisme, per a
la seva inscripció al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores.
3. Vista l’escriptura de constitució de la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació núm. 2 del Text
Refós de la Modificació puntual del PGM al carrer Sant Bru de Badalona atorgada en data 7 de maig de
2018 davant del Notari de Badalona Sr.
amb núm. de protocol 1.845, aquesta
no especifica els percentatges de participació dels propietaris en funció de la superfície de terreny
aportada.
En data 21 de març de 2019 el Notari de Badalona Sr.
ha emès Diligència
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referida a l’escriptura número 1845 de data 7 de maig de 2018 a l’objecte de completar/aclarir
l’esmentada escriptura fent constar la quota de participació corresponent a cada una de les finques
incorporades a la Junta de Compensació.
A la vista de la documentació aportada, els atorgants de l’escriptura de constitució de la Junta de
Compensació del Polígon d’Actuació núm. 2 del Text Refós de la Modificació puntual del PGM al carrer
Sant Bru de Badalona són titulars del 100% dels terrenys integrants dins de l’esmentat polígon.
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, la Junta de Govern
ACORDA:
|PRIMER. Aprovar la constitució de la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació núm. 2 del Text
Refós de la Modificació puntual del PGM al carrer Sant Bru de Badalona, formalitzada en escriptura
pública atorgada davant del Notari de Badalona Sr.
en data 7 de maig de 2018,
amb núm. de protocol 1845, completada per diligència del mateix Notari de data 21 de març de 2019, de
conformitat amb el que estableixen els articles 130 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i 171 i següents del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
SEGON. Notificar el present acord a tots els interessats, fent advertiment exprés als propietaris no s’han
adherit a l’esmentada Junta de Compensació que disposen dins d’un termini d’un mes des de la
notificació del present acord per incorporar-se a l’esmentada Junta, d’acord amb els articles 171.2 i
190.2 del Reglament de la LUC.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la Direcció General d’Urbanisme per a la seva inscripció al
Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores.
QUART. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i de
conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, podeu interposar els següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini
d’un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació.
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de
Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la recepció de la seva
notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant
els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia
següent a aquell en què rebi la seva notificació, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de
sis mesos, comptats a partir del dia següent a la que es produís la desestimació presumpta del recurs.
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3

3. Departament de Gestió Urbanística Expedient: 2019/00001012W :
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Notificar als propietaris de finques incloses dins l’àmbit del projecte de reparcel·lació del PMU del
Sector Únic de la MPPGM a l’àmbit del Gorg els efectes de l'aprovació del projecte de reparcel·lació de
l'esmentat àmbit.
Vist l’informe emès per la Tècnica Superior en Dret del departament de Gestió Urbanística, el qual
literalment diu el següent:
“Antecedents
1. Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada l’11 de març de 2019 es va aprovar
definitivament el Projecte de Reparcel·lació de les finques incloses dins l’àmbit del Polígon d’Actuació
Urbanística delimitat al Pla de Millora Urbana del Sector Únic de la Modificació puntual del Pla General
Metropolità a l’àmbit del Gorg de Badalona (carrers Indústria, Antoni Bori, Progrés, Tortosa i passatge
José Mª de Pereda).
El projecte de reparcel·lació aprovat preveu les indemnitzacions corresponents per l’extinció dels drets
declarats incompatibles amb el planejament, entre els quals es troben els contractes d’arrendament.
, actuant en
2. Mitjançant instància presentada en data 19 de març de 2019 el Sr.
qualitat de Secretari de la Junta de Compensació del PMU del Sector Únic de la MPPGM a l’àmbit del
Gorg de Badalona ha sol·licitat que es notifiqui als propietaris i arrendataris que, havent-se aprovat
definitivament el projecte de reparcel·lació han quedat extingits els drets sobre les finques aportades, i
que s’hauran d’abstenir de cobrar i pagar lloguers, advertint als ocupants que han de desallotjar la finca
en el termini de 5 mesos a comptar des de la notificació.
Fonaments de dret
1) Vist l’article 127 c) i e) del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme, l’acord d’aprovació d’un projecte de reparcel·lació produeix essencialment els efectes
econòmics i jurídics reals següents: la subrogació amb plena eficàcia real de les antigues parcel·les per
les noves parcel·les i l’extinció o la transformació de drets i de càrregues d’acord amb la legislació
aplicable.
2) Vist l’article 158 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals, en relació a l’article 155 del mateix text legal, els titulars de drets d’ocupació sobre
finques de domini públic hauran de desallotjar la finca en el termini de 5 mesos a comptar des de la
notificació.
Conclusions resum
Vist l’exposat, a criteri de la sotasignat procedeix notificar als propietaris i arrendataris de les finques
incloses dins l’àmbit del projecte de reparcel·lació del PMU del Sector Únic de la MPPGM a l’àmbit del
Gorg de Badalona que, havent-se aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació han quedat
extingits els drets sobre les finques aportades, i que s’hauran d’abstenir de cobrar i pagar lloguers,
advertint als ocupants que han de desallotjar la finca en el termini de 5 mesos a comptar des de la
notificació del present acord.
La competència per aprovar el present acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia mitjançant resolució de 25 de juny de 2018.»
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, la Junta de Govern
ACORDA:
|PRMER. Notificar als propietaris i arrendataris de les finques incloses dins l’àmbit del projecte de
reparcel·lació del PMU del Sector Únic de la MPPGM a l’àmbit del Gorg de Badalona que, havent-se
aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació de l’esmentat àmbit per acord de la Junta de Govern
Local celebrada l’11 de març de 2019 han quedat extingits els drets sobre les finques aportades, i que
s’hauran d’abstenir de cobrar i pagar lloguers, advertint als ocupants que han de desallotjar la finca en
el termini de 5 mesos a comptar des de la notificació del present acord.

SEGON. Contra aquest acte administratiu de tràmit, que no decideix directament o indirectament el
fons de l’assumpte, no determina la impossibilitat de continuar el procediment ni produeix indefensió o
perjudici irreparable a drets i interessos legítims, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
Votació
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La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3
4. Departament de Patrimoni Expedient: 2019/00000579H :
Cessió obligatòria de sistemes urbanístics PERI de Canyadó
I. FETS
I. La Corporació Metropolitana de Barcelona, en sessió de 18/09/1986 (BOPB de 08/10/1986), va aprovar
el Pla Especial de Reforma Interior (PERI) de Canyadó, de Badalona.
El sector interessat està totalment consolidat pel què fa la seva edificació, encara que no s’ha procedit a
la formalització de la cessió dels terrenys qualificats com a zones verdes, equipaments i vialitat pública.
II. Els terrenys qualificats de sistemes urbanístics formen part de la finca matriu que inicialment
conformava el sector, inscrita al Registre de la propietat de Badalona, nº1, com a finca 25578, al foli 21
del tom 3522, de l’arxiu, llibre 716, de data dos de març de dos mil, amb la descripció següent:
Finca coneguda com «Mas Canyador» del terme municipal de Badalona, amb una superfície de tres
hectàrees divuit àrees noranta centiàrees quaranta un decímetres trenta-set centímetres quadrats,
destinada en gran part a vials realitzats i a zona qualificada urbanísticament de Zona 26, (llibre
permanent). LIMITA; en l’actualitat a Orient, amb hereus de
i
mitjançant
Torrent Vallmajor i altres; a Migdia, amb
i
mitjançant Carretera
NacioanlII; Ponent, amb
i la Riera Montalegre o Canyador, successors de
de
i altres; i a Nord, amb porció segregada mitjançant l’autopista.
Titulars actuals. Inscrit el domini d’aquesta finca en quant a una meitat a favor de la Sra.
amb DNI
i en quant a la meitat restant a favor del Sr.
amb DNI
amb DNI
,
amb DNI
amb DNI
i
amb DNI
per parts iguals.
Càrregues. No hi ha càrregues registrades.
A nivell cadastral, aquests terrenys venen inscrits a nom de l’Ajuntament de Badalona
III. Consta a l’expedient informe tècnic-jurídic emès des del Departament de Patrimoni el dia 30 de
gener de 2019, que conclou el següent:
«.. La família Ventós era la propietària de la finca inscrita al Registre de la Propietat de Badalona 1,

com a finca nº25578, terreny sobre el qual es va desenvolupar el Pla Especial de Reforma Interior
(PERI) de Canyadó, aprovat definitivament per acord de la Corporació Metropolitana de Barcelona
en la sessió de 18/09/1986.
L’esmentat planejament va ser executat en la seva totalitat, i a dia d’avui està totalment consolidat;
resta pendent però la formalització de la cessió dels terrenys qualificats com a Sistemes
Urbanístics, objecte de cessió obligatòria i gratuïta a favor de l’Ajuntament de Badalona.
Actualment la família Ventós continua tenint la titularitat del reste de la finca matriu, amb una
superfície de 31.890,41m², que coincideix amb la superfície qualificada de sistemes urbanístics pel
PERI aprovat.
Els terrenys interessats tal i com s’acredita en el document, venen inscrits a favor de l’Ajuntament
de Badalona, qui s’ha fet càrrec de la seva conservació i manteniment.
El Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, sobre inscripció d’actes de naturalesa urbanística, en els
articles 30 i 31 preveu la cessió obligatòria de les superfícies delimitades per instruments de
planejament dirigits a regularitzar o a legalitzar terrenys, la qual podrà ser inscrita a favor de
l’òrgan actuant sense necessitat de consentiment del titular registral.
Pertocarà notificar la tramitació d’aquest expedient als titulars registrals de les finques objecte de
cessió, atorgant-los un termini no inferior a trenta dies per a sol·licitar la tramitació del projecte
d’equidistribució en el cas que fos oportú.
Es pretén mitjançant aquest procediment la formalització de la cessió dels terrenys qualificats com
a zones lliures, equipaments comunitaris i vialitat situats tots ells dins de l’àmbit delimitat pel PERI
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de Canyadó, atès que pertocava fer-ho en el moment que es va executar el planejament, en
concepte de cessió obligatòria i gratuïta a favor de l’Ajuntament de Badalona....»

IV. En data de 4 de març de 2019 la Junta de Govern Local va prendre, entre d’altres, l’acord següent:
«.. PRIMER. Iniciar l’expedient de cessió obligatòria dels terrenys qualificats com a zones verdes, equipaments
i vialitat pública del sector delimitat pel PERI de Canyadó, de Badalona.
SEGON. Aprovar l’ocupació de les finques objecte de cessió obligatòria dels béns i drets afectats, destinats a
sistemes urbanístics, zones verdes, equipaments i vialitat pública, que tot seguit es relacionen:
Finca registral 25578.
a. ZONA LLIURE (CLAU 6b)

Finca A) Finca situada al carrer Jaume Ribó número 25, amb una superfície total de nou mil setantaquatre metres amb trenta-cinc centímetres quadrats (9.074,35m²) amb referència cadastral UTM
8001807, destinada a zona lliure (Clau 6b) anomenada “Parc de la Baixadeta”.
LÍMITS: a Nord amb finca municipal destinada a equipaments “Masia Can Canyadó” UTM 8001811. a
Est amb finques cadastrals UTM 8001823 i UTM 8001824, qualificades de 22a/c, amb finques
cadastrals UTM 8001802, UTM 8001803, UTM 8001804, UTM 8001805, qualificades de 13c i amb
carrer de Jaume Ribó en dos trams separats de 9 metres cadascuna, a Sud amb finques cadastrals
UTM 8001806, UTM 8001808, UTM 8001809, UTM 8001814, amb qualificació urbanística 13c, a Oest
amb carrer de Pompeu Fabra.
b. EQUIPAMENT COMUNITARI (CLAU 7b)
Finca B) Finca situada al carrer Pompeu Fabra número 28, de una superfície total quatre mil set
cents trenta-set metres amb seixanta-cinc centímetres quadrats (4.737,65m²). Qualificada
urbanística,emt de zona d’equipaments comunitaris de nova creació, (Clau7b) que inclou la masia
històrica de “Can Canyadó”, destinada a equipament municipal.
LÍMITS: a Nord; Finques cadastrals UTM 8001819, UTM 8001820, UTM 8001822 (Qualificades de 22a).
Est, Finques cadastrals UTM 8001826, UTM 8001827, UTM 8001828, UTM 8001829, UTM 8001830,
UTM 8001823. (Qualificades de 22a/c). Sud, amb finca municipal destinada a plaça pública,
anomenada “Parc de la Baixadeta”, amb UTM 8001807.. Oest, carrer de Pompeu Fabra.
Finca C) Finca situada al carrer Jacinto Benavente número 27, amb una superfície total de mil tres
cents quaranta metres amb setanta-quatre centímetres quadrats (1.340,74m²). Qualificada
urbanísticament d’equipaments comunitaris de nova creació (Clau 7b).
LÍMITS: a Nord amb carrer de Pau Vila, a Est amb carrer de Jacinto Benavente, a Sud amb finca
municipal destinada a equipaments escolars amb UTM 7999601, en una línia de 30,50metres, a Oest
amb avinguda de la Riera de Canyadó.
c. VIALITAT
Finca 25578) Finca resta provenint de la antiga finca anomenada “Mas Canyadó” del terme
municipal de Badalona. Amb una superfície total de una hectàrea seixanta-set àrees trenta-set
centiàrees seixanta-set decímetres quadrats (16.737,67m²). Destinada en la seva totalitat a vials ja
realitzats corresponents al Pla Especial de Reforma Interior de Canyadó: Carrer Corders
(1.468,74m²), carrer de Pau Vila (2.296,00m²), carrer de Jacinto Benavente (2.046,49m²), carrer
Pompeu Fabra (2839,95m²), carrer de Jaume Ribó (3.538,00m²), porció de carrer Eduard Marquina
des del carrer Pomar de baix (NII) i carrer Jaume Ribó (4.113,49m²). Porció lateral autopista, carrer
Occitània cantonada Carrer Jaume Ribó (435,00m²).
TERCER. Notificar el present acord a la Sra.
amb DNI
propietària del 50% del ple domini, i als Srs.
amb DNI
,
amb DNI
amb DNI
amb DNI
i
amb DNI
propietaris del 50% restant del ple domini, atorgant-los un termini de 30 dies per tal que manifestin
allò que considerin en defensa dels seus drets, i/o sol·licitin en el cas que ho creguin pertinent, la
tramitació del corresponent projecte d’equidistribució, als efectes oportuns.
QUART. Sol·licitar del Registre de la Propietat de Badalona nº1 la certificació de domini i càrregues
de la finca matriu, inscrita amb el nº25578, notificant l’esmentat acord a tots aquells que apareguin
com a interessats en la certificació...»
V. En relació a la titularitat d’una meitat, de la Sra.
amb DNI
l’acord va ser notificat a la Sra.
amb DNI
en la seva qualitat
de marmessora universal de la difunta, de conformitat amb l’escriptura d’acceptació de càrrec que obra
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a l’expedient, autoritzada pel Notari de l’Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, Sra.
protocol nº 574, el dia vint-i-sis de juliol de 2010.
La notificació electrònica va ser feta per ENotum el dia 1 d’abril de 2019, amb nº de registre
PTS_SAJBDN/2019011834, essent rebutjada el dia 12 d’abril (P0801500J).

Pel què fa la titularitat de la meitat restant, es van practicar les següents notificacions electròniques,
via ENotum:
amb DNI
el dia 25 de març de 2019, amb nº de registre
.
S/0005612019, essent rebutjada el dia 5 d’abril (P0801500J).
. Sr.
amb DNI
el dia 25 de març de 2019, amb nº de registre
S/0005612019, essent rebutjada el dia 5 d’abril (P0801500J).
.
amb DNI
el dia 25 de març de 2019, amb nº de registre
S/0005632019, essent rebutjada el dia 5 d’abril (P0801500J).
.
amb DNI
el dia 25 de març de 2019, amb nº de registre
S/0005642019, essent rebutjada el dia 5 d’abril (P0801500J).
.
amb NIF nº
com hereu de
amb DNI
el dia 25 de març de 2019, amb nº de registre S/0005652019, essent rebutjada el dia 5
d’abril (P0801500J).
Simultàniament van ser notificats via email i per correu certificat. En data de 8 d’abril de 2019
l’advocada
en representació dels germans Teixidor va confirmar, via email,
que els interessats no presentarien al·legacions a la notificació rebuda.
Havent transcorregut el termini atorgat, no consta al Departament que s’hagi presentat cap al·legació
i/o sol·licitud al respecte.
II. FONAMENTS DE DRET
1. L’article 44 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme, concreta els deures dels propietaris de sòl urbà no consolidat i de sòl urbanitzable
delimitat; entre d’altres, obliga a la cessió a l’ajuntament o a l’administració que pertoqui, d’una manera
obligatòria i gratuïta, del sòl necessari per a l’execució dels sistemes urbanístics generals que el
planejament urbanístic general inclogui en l’àmbit d’actuació urbanística en què els terrenys siguin
compresos o en què estiguin adscrits per a l’obtenció del sòl.
2. L’article 34 del TRLUC defineix el concepte de sistemes urbanístics generals i locals.

«.. 1. Integren els sistemes urbanístics generals els terrenys que el planejament urbanístic reserva
per a les comunicacions, per als equipaments comunitaris i per als espais lliures públics, si llur
nivell de servei és d'abast municipal o superior. Els sistemes urbanístics generals configuren
l'estructura general del territori i determinen el desenvolupament urbà
2. Integren els sistemes urbanístics locals els terrenys que el planejament urbanístic reserva per a
les comunicacions, per als equipaments comunitaris i per als espais lliures públics, si llur nivell de
servei és un àmbit d'actuació de sòl urbà o de sòl urbanitzable o el conjunt de sòl urbà d'un
municipi, d'acord amb el que estableixin, en aquest darrer cas, el pla d'ordenació urbanística
municipal o el programa d'actuació urbanística municipal...»

Pel què fa l’adquisició, el mateix precepte, art. 34 TRLUC, prescriu que els terrenys reservats per a
sistemes urbanístics de titularitat pública, si són compresos en un àmbit d'actuació urbanística sotmès
al sistema de reparcel·lació, s'adquireixen mitjançant cessió obligatòria i gratuïta.
3. És d’aplicació allò disposat a l’art. 30 i 31 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel que s’aproven
les normes complementàries al reglament per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en el
Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística.

Art.30 Títol per a la inscripció de les cessions obligatòries
La inscripció de les cessions obligatòries s’efectuarà pels títols següents:
2. Les superfícies de cessió obligatòria delimitades per instruments de planejament dirigits a
regularitzar o a legalitzar terrenys en els que l’edificació permesa pel pla estigui totalment
consolidada es podran inscriure a favor de l’òrgan actuant, sense necessitat de consentiment del
titular registral, en virtut de la certificació a que es refereix l’article següent.
Art. 31 Inscripció de terrenys de cessió obligatòria en virtut de certificació de l’òrgan actuant
En el cas previst en l’apartat 2 de l’article anterior, en la certificació estesa per l’òrgan actuant
haurà de constar:
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1. La resolució en la que es va acordar l’ocupació de les finques que han de ser objecte de cessió a
favor de l’Administració actuant, amb especificació del seu destí a cessió, d’acord amb les
previsions del planejament.
2. Que l’expedient previ a la resolució ha estat notificat als titulars registrals de las finques objecte
de cessió i que se’ls ha atorgat un termini no inferior a trenta dies per a sol·licitar la tramitació del
projecte d’equidistribució en el cas que fos oportú.
3. Si es va presentar o no l’esmentada sol·licitud i, en cas afirmatiu, els termes en què es va dictar la
resolució motivada en la què s’expressi que no resulta procedent l’equidistribució sol·licitada per
haver-se consolidat totalment l’edificació permesa o legalitzada pel planejament en virtut del qual
s’exigeix la cessió.
4. Que la resolució administrativa en la què es va acordar l’ocupació unilateral no és susceptible de
cap recurs, administratiu o jurisdiccional, llevat el possible recurs de revisió.

4. En relació a la pràctica de les notificacions per mitjans electrònics, l’article 43 la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, preceptua el següent:

1. Les notificacions per mitjans electrònics es practicaran mitjançant compareixença en la seu
electrònica de l’administració o Organisme actuant, a través de la direcció electrònica habilitada
únicament o mitjançant ambdós sistemes, segons disposi cada administració o organisme.
Als efectes previstos en aquest article, s’entén per compareixença en la seu electrònica, l’accés per
l’interessat o el seu representant degudament identificat al contingut de la notificació.
2. Les notificacions per mitjans electrònics s’entendran practicades en el moment en que es
produeixi l’accés al seu contingut.
Quan la notificació per mitjans electrònics sigui de caràcter obligatori, o hagi estat expressament
escollida per l’interessat, s’entendrà rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la
posada a disposició de la notificació sense que s’accedeixi al seu contingut.
3. S’entendrà complida l’obligació a la que es refereix l’article 40.4 amb la posada a disposició de la
notificació en la seu electrònica de l’Administració o Organisme actuant o a la direcció electrònica
habilitada única.
4. Els interessats podran accedir a les notificacions des del Punt d’Accés general electrònic de
l’Administració, que funcionarà com un portal d’accés.

5, L’aprovació d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, de conformitat amb la
resolució d’alcaldia de 25 de juny de 2018.

III. PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, la Junta de Govern
ACORDA:
PRIMER. Aprovar definitivament l’expedient de cessió obligatòria dels terrenys qualificats com a zones
verdes, equipaments i vialitat pública del sector delimitat pel PERI de Canyadó, de Badalona.
SEGON. Aprovar l’ocupació dels terrenys objecte de cessió obligatòria i gratuïta, qualificats com a
sistemes urbanístics, zones verdes, equipaments i vialitat pública, que tot seguit es relacionen:
Finca registral 25578.
a. ZONA LLIURE (CLAU 6b)
Finca A) Finca situada al carrer Jaume Ribó número 25, amb una superfície total de nou mil setantaquatre metres amb trenta-cinc centímetres quadrats (9.074,35m²) amb referència cadastral UTM
8001807, destinada a zona lliure (Clau 6b) anomenada “Parc de la Baixadeta”.
LÍMITS: a Nord amb finca municipal destinada a equipaments “Masia Can Canyadó” UTM 8001811. a
Est amb finques cadastrals UTM 8001823 i UTM 8001824, qualificades de 22a/c, amb finques
cadastrals UTM 8001802, UTM 8001803, UTM 8001804, UTM 8001805, qualificades de 13c i amb
carrer de Jaume Ribó en dos trams separats de 9 metres cadascuna, a Sud amb finques cadastrals
UTM 8001806, UTM 8001808, UTM 8001809, UTM 8001814, amb qualificació urbanística 13c, a Oest
amb carrer de Pompeu Fabra.
b. EQUIPAMENT COMUNITARI (CLAU 7b)
Finca B) Finca situada al carrer Pompeu Fabra número 28, de una superfície total quatre mil set
cents trenta-set metres amb seixanta-cinc centímetres quadrats (4.737,65m²). Qualificada
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urbanística,emt de zona d’equipaments comunitaris de nova creació, (Clau7b) que inclou la masia
històrica de “Can Canyadó”, destinada a equipament municipal.
LÍMITS: a Nord; Finques cadastrals UTM 8001819, UTM 8001820, UTM 8001822 (Qualificades de 22a).
Est, Finques cadastrals UTM 8001826, UTM 8001827, UTM 8001828, UTM 8001829, UTM 8001830,
UTM 8001823. (Qualificades de 22a/c). Sud, amb finca municipal destinada a plaça pública,
anomenada “Parc de la Baixadeta”, amb UTM 8001807.. Oest, carrer de Pompeu Fabra.
Finca C) Finca situada al carrer Jacinto Benavente número 27, amb una superfície total de mil tres
cents quaranta metres amb setanta-quatre centímetres quadrats (1.340,74m²). Qualificada
urbanísticament d’equipaments comunitaris de nova creació (Clau 7b).
LÍMITS: a Nord amb carrer de Pau Vila, a Est amb carrer de Jacinto Benavente, a Sud amb finca
municipal destinada a equipaments escolars amb UTM 7999601, en una línia de 30,50metres, a Oest
amb avinguda de la Riera de Canyadó.
c. VIALITAT
Finca 25578) Finca resta provenint de la antiga finca anomenada “Mas Canyadó” del terme
municipal de Badalona. Amb una superfície total de una hectàrea seixanta-set àrees trentaset
centiàrees seixanta-et decímetres quadrats (16.737,67m²). Destinada en la seva totalitat a vials ja
realitzats corresponents al Pla Especial de Reforma Interior de Canyadó: Carrer Corders
(1.468,74m²), carrer de Pau Vila (2.296,00m²), carrer de Jacinto Benavente (2.046,49m²), carrer
Pompeu Fabra (2839,95m²), carrer de Jaume Ribó (3.538,00m²), porció de carrer Eduard Marquina
des del carrer Pomar de baix (NII) i carrer Jaume Ribó (4.113,49m²). Porció lateral autopista, carrer
Occitània cantonada Carrer Jaume Ribó (435,00m²).
TERCER. Inscriure a favor de l’Ajuntament de Badalona els terrenys relacionats prèviament, en virtut
de la certificació emesa d’acord amb allò contingut a l’art. 31 del Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel
que s’aproven les normes complementàries al reglament per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre
inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística
QUART. Incloure a l'Inventari Municipal de Béns els moviments patrimonials derivats de l'adopció del
presents acord.
CINQUÈ. Notificar l’acord a la Sra.
amb DNI
propietària del
50% del ple domini, i als Srs.
amb DNI
amb DNI
amb DNI
amb DNI
i
amb DNI
, propietaris del 50% restant del
ple domini, als efectes oportuns.
SISÈ. Contra el present acord que exhaureix la via administrativa, i és immediatament executiu, i de
conformitat amb els art. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’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 del termini d’un mes, a comptar
des del dia següent a la recepció de la seva notificació; altrativament,es podrà formular recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà d’haver rebut 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.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs de contenciós administratiu, davant
els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia
següents a aquell en què rebí la seva notificació, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de
sis mesos, comptats a partir del dia següent a la què es produís la desestimació presumpta de recurs.
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que consideri oportú.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3
5. Gabinet Jurídic Expedient: 2019/00012619N :
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Donar compte a la Junta de Govern Local de les demandes interposades contra l’Ajuntament de
Badalona entrades al Registre General entre el 27.04.2019 i el 10.05.2019. Es tracta de 4 demandes
contencioses administratives i 1 demanda social
L’objecte d’aquest expedient és donar compte a la Junta de Govern Local de les demandes interposades
contra l’Ajuntament de Badalona entrades al Registre General entre el 27.04.2019 i el 10.05.2019. Es
tracta de 4 demandes contencioses administratives i 1 demanda social
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, la Junta de Govern
ACORDA:
|
ÚNIC. Donar compte a la Junta de Govern Local de les demandes interposades contra l’Ajuntament de
Badalona entrades al Registre General entre el 27.04.2019 i el 10.05.2019. Es tracta de 4 demandes
contencioses administratives i 1 demanda social:

1)
Entrada Registre General

02/05/2019

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

2019/00011565Q
SECRETARIA GENERAL GABINET JURÍDIC
92/2019M1
Jutjat Contenciós Administratiu número 17
Gestió i Control Ingressos Dret Públic. Impostos i Taxes liquidacions
64.304 €
Procediment Ordinari. No vista.
GESTIÓ I IMATGE ESPORTIVA 2001, S.L. contra la desestimació presumpta
del recurs de reposició formulat contra la resolució per la qual es girava el
pagament de la liquidació del cànon anual de la concessió administrativa
corresponent al cànon del període 30 juny de 2017 a 29 de juny de 2018 per
un import de 61.241,90 euros més el recàrrec del 5% per import de 3.062,10
euros.

2)
Entrada Registre General
Exp. Contenciós
Àrea gestora
Núm. Procediment
Òrgan judicial
Matèria
Quantia procediment
Data vista
Objecte del recurs

3)
Entrada Registre General

02/05/2019
2019/00011570K
SECRETARIA GENERAL GABINET JURÍDIC
38/2019M2
Jutjat Contenciós Administratiu número 17
Reclamació patrimonial
1.533,46€
28/02/2020
LEASE PLAN SERVICIOS, S.A contra la desestimació presumpta de la
reclamació per responsabilitat patrimonial formulada a conseqüència del
danys i perjudicis que el dia 07.04.17 va patir el vehicle matrícula (...) a causa
de l'incendi d'uns contenidors de brossa situats al carrer Pau Picasso de
Badalona.
02/05/2019
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Exp. Contenciós
Àrea gestora
Núm. Procediment
Òrgan judicial
Matèria
Quantia procediment
Data vista
Objecte del recurs

4)
Entrada Registre General
Exp. Contenciós
Àrea gestora
Núm. Procediment
Òrgan judicial
Matèria
Quantia procediment
Data vista
Objecte del recurs

5)
Entrada Registre General
Exp. Contenciós
Àrea gestora
Núm. Procediment
Òrgan judicial
Matèria
Quantia procediment
Data Conciliació/judici
Objecte del recurs

2019/00012546P
SECRETARIA GENERAL GABINET JURÍDIC
6/2019M2.
Jutjat Contenciós Administratiu número 17
Reclamació patrimonial
16.760,00€
28/02/2020
LEASE PLAN SERVICIOS, S.A contra la resolució que desestima la reclamació
per responsabilitat patrimonial formulada pels danys ocasionats el dia
24.06.2017 al vehicle matrícula (…) quan, estant estacionat a la Ronda Sant
Antoni de Llefià, va patir danys a causa de la combustió d'un contenidor de
brossa municipal.
07/05/2019
2019/00011978S
SECRETARIA GENERAL GABINET JURÍDIC
128/2019V.
Jutjat Contenciós Administratiu número 17
Reclamació patrimonial
2.848,79€
04/02/2020
FINAL CONTACTO COURIER, SA contra la desestimació presumpta de la
reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pels dels danys i
perjudicis soferts el dia 24.03.2017 al vehicle matrícula (...) a conseqüència
de la col·lisió contra un arbre que invadia parcialment la calçada del carrer
Alfons XIII, a l'alçada del número 115.

06/05/2019
2019/00011875G
SECRETARIA GENERAL GABINET JURÍDIC
325/2019B. Procediment Ordinari. Reclamació de Quantitat
Jutjat Social 18 de Barcelona
Personal
16.940,00€
19/03/2020
sol·licita que es condemni a l'Ajuntament de
Badalona a l'abonament dels salaris deixats de percebre pel període de
15.03.2018 a 14.03.2019, que ascendeixen a 15.400,00 euros, quantitat que ha
de ser incrementada amb l'interès de demora de 1.540,00 euros, que fan un
total de 16.940,00 euros.

Els regidors resten assabentats de la precedent resolució.
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6. Gabinet Jurídic Expedient: 2019/00012632W :
Donar compte a la Junta de Govern Local de les resolucions judicials fermes dictades en el marc de
l'apel·lació 210/2018 dimanant del PA 299/2016-Y del Jutjat Contenciós Administratiu número 2, i en el
marc del PA 290/2018-A del Jutjat Contenciós Administratiu número 15.

Fets i fonaments de dret
1. L’objecte d’aquest expedient és donar compte a la Junta de Govern Local de les resolucions judicials
fermes dictades en el marc de l'apel·lació 210/2018 dimanant del PA 299/2016Y del Jutjat Contenciós
Administratiu número 2, i en el marc del PA 290/2018A del Jutjat Contenciós Administratiu número 15.
2. D’acord amb la Resolució d’Alcaldia, de 22 de setembre de 2016, sobre l’Organització de la Secretaria
General i els Serveis Jurídics.
3. De conformitat amb la 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 en 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.
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, la Junta de Govern
ACORDA:
|
ÚNIC. Donar compte a la Junta de Govern Local de les resolucions judicials fermes dictades en el marc
de l'apel·lació 210/2018 dimanant del PA 299/2016Y del Jutjat Contenciós Administratiu número 2, i en
el marc del PA 290/2018A del Jutjat Contenciós Administratiu número 15.

1)
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

7/SAS C1/17
SECRETARIA GENERAL GABINET JURÍDIC
210/2018. Apel·lació. Apel·lant:
TSJC. Sala Contenciosa Administrativa. Secció 4a
Personal
Indeterminada
la sentència d’inadmissibilitat, sense costes, dictada en data 27.02.2018 pel
Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Barcelona, en el procediment
abreujat 299/2016Y interposat per
contra la
desestimació presumpta del recurs de reposició interposat contra la
Diligència del Tribunal Avaluador de data 10/10/2014 per la qual es varen
fer públics els resultats definitius de la convocatòria d'un "procés de
selecció per a proveir les 9 places de caporal de la Guàrdia Urbana de la
plantilla de personal funcionari, pel torn de promoció interna, sistema
concurs oposició" (exp. 462/COP1/14).
Sentència
Desestimatòria del recurs d’apel·lació
Sense expressa imposició de costes.
14/12/2018
08/05/2019
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2)

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

Decisió judicial
Data decisió judicial
Data comunicació

263/SAS C52/18
SECRETARIA GENERAL GABINET JURÍDIC
290/2018A
Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona
Reclamació patrimonial
5.929,26€
contra la desestimació presumpta, per silenci
administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada
per la reclamant a conseqüència dels danys i perjudicis soferts per una
caiguda que va patir el dia 24.11.2016 a l'alçada del número 55 del c/
Provença de Badalona.
Sentència
Desestimatòria
Sense expressa condemna en costes
25/02/2019
07/05/2019

Els regidors resten assabentats de la precedent resolució.

7. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut Expedient:
2019/00001588A :
Aprovar la minuta i la signatura de l’addenda al Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de
Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i el Consell Comarcal del Barcelonès (CCB),
per a la prestació del servei d’atenció als animals de companyia a través del Centre Comarcal d’Atenció
als Animals de Companyia del Barcelonès (CCAAC).

Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament de Badalona en sessió plenària de dia 3 de novembre de 2006 va acordar, d’una
banda, delegar al Consell Comarcal del Barcelonès (CCB) la competència de recuperació i recollida
d’animals contemplades a l’article 16 i 17 de la Llei 22/2003, de 14 de juliol, de protecció dels animals, i
de l’altra, l’aprovació del text del conveni de col·laboració per a la prestació del servei d’atenció als
animals de companyia a través del Centre Comarcal del Barcelonès, entre el propi Consell Comarcal i els
ajuntaments de Badalona, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet.
2. En data 20 de desembre de 2006, l’Ajuntament de Badalona va signar amb el Consell Comarcal del
Barcelonès (CCB) i els ajuntaments de Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet, el Conveni de
col·laboració per a la prestació del servei d’atenció als animals de companyia. Aquest conveni que
s’establia inicialment fins al 31 de desembre de 2007, i s’ha anat prorrogant fins al 30 de juny de 2016.
3. En data 25 d’octubre de 2016, l’Ajuntament de Badalona va signar el conveni de col·laboració per a la
prestació del servei d’atenció als animals de companyia a través del Centre Comarcal d’Atenció als
Animals de Companyia del Barcelona (CCAAC), amb el Consell Comarcal del Barcelonès (CCB) i els
ajuntaments de Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet.
4. En data 11 de juliol de 2018, el Consell general de Centre Comarcal d’Acollida d’Animals de
Companyia (CCAAC) acorda <<Prendre els acords respectius per augmentar un 15% les aportacions
municipals pel finançament de les despeses del CCAAC durant l’any 2019 >>.
5. En data 28 de febrer de 2019 el cap de la Unitat de Protecció de la Salut, amb el conforme del cap del
Servei de Salut, ha emès un informe tècnic que, transcrit de manera literal, disposa el següent:

<<FETS
En data 20 de juny de 2016 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Badalona va aprovar la minuta i
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la signatura del Conveni de col·laboració de l’Ajuntament de Badalona amb el Consell Comarcal del
Barcelonès per a la prestació dels serveis d’atenció als animals de companyia a través del Centre
Comarcal d’Atenció dels Animals de Companyia del Barcelonès al municipi de Badalona.
En data 11 de juliol de 2018 el Consell General de Centre Comarcal d’Acollida d’Animals de Companyia
va donar el vistiplau a la cessió del contracte de gestió del centre a la FUNDACIÓ DAINA PER LA
DEFENSA DELS ANIMALS I LA NATURA i va ampliar els següents serveis a prestar per la FUNDACIÓ
DAINA, entre ells la recollida d’animals durant les 24 hores, incloent caps de setmana, la creació i gestió
de nous espais de lleure i esbarjo pels animals, la realització de noves campanyes de foment del
voluntariat i el foment d’accions formatives adreçades a la ciutadania, voluntaris i col·lectius de
l’ajuntament, com és el cas de la Guàrdia Urbana.
Per poder prestar aquests nous serveis el Consell General del CCAAC va acordar, en la mateixa data,
prendre els acords respectius per incrementar un 15 %, mitjançant una addenda, les aportacions
municipals per la prestació de serveis del CCAAC per l’any 2019, que en el cas de Badalona representarà
un augment de l’aportació en 21.270 euros, fins la finalització de la vigència de l’actual conveni, el mes
de juny de 2020.
CONSIDERACIONS
Donat que el Conveni de col·laboració de l’Ajuntament de Badalona amb el Consell Comarcal del
Barcelonès per a la prestació dels serveis d’atenció als animals de companyia a traves del Centre
Comarcal d’Atenció dels Animals de Companyia del Barcelonès al municipi de Badalona serà vigent fins
el mes de juny de 2020, cal procedir a l’autorització de la despesa de 21.270,00 euros corresponent al
període pressupostari de l’any 2019.
CONCLUSIÓ
A la vista de tot l'exposat i salvant un altre criteri fonamentat en Dret, en l'expedient de referència
concorren tots els tràmits contractuals i pressupostaris necessaris per aprovar la despesa, i, d'acord
amb l'article 172 del Reglament d'organització , funcionament i règim jurídic de les entitats locals (RD
2568/1986, de 28 de novembre), es proposa a la 1ª tinent d’alcalde i regidora de l’Àmbit de Recursos
Interns, Participació, Habitatge i Salut :
Primer. Aprovar l’autorització de la despesa per l’exercici pressupostària vigent de l’expedient de
despesa, corresponent a l’addenda al Conveni de col·laboració de l’Ajuntament de Badalona amb el
Consell Comarcal del Barcelonès per a la prestació dels serveis d’atenció als animals de companyia a
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Comarcal d’Atenció dels Animals de Companyia del Barcelonès, durant la vigència del conveni, fins juny
de 2020, a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
Documents comptables de l’expedient:
Aplicació Pressupostària Tipus document Número document Descripció Import
41937117/3110/46500 A 12019000005090 Addenda 21.270,00>>

6. En relació amb el Conveni en vigor, en data 12 de març de 2019 s’ha formalitzat per part de la
regidora de l’Àmbit una AD (autorització i compromís de la despesa) per import de 141.800 euros a
favor del Consell Comarcal del Barcelonès (CCB) pel pagament corresponent a l’any 2019 per la
prestació de serveis del Centre Comarcal d’Acollida d’Animals de Companyia (CCAAC).
Fonaments de Dret
1. L’article 25.2 lletra j) de LRBRL estableix que el municipi exercirà en tot cas, com a competències
pròpies, la protecció de la salubritat pública.
2. L’article 52 de la Llei 18/2009 de 18 d’octubre de Salut Pública, estableix els serveis mínims
competència dels ens locals, concretament a l’ apartat “g) determina que l’ajuntament és competent
per prestar els serveis relatius a “La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels
animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues.”
3. Els articles 16, 17 i 18 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de protecció dels animals, estableix les competències municipals de la recollir i controlar els
animals abandonats, perduts o ensalvatgits i el controlar els animals salvatges urbans.
El mateix article 16 del Text refós de la Llei de protecció dels animals esmentat estableix que els
ajuntaments poden delegar aquestes responsabilitats, sempre sota el principi de la millora en
l’eficiència del servei i sota l’aplicació dels preceptes d’aquesta Llei.
4. L’Ajuntament de Badalona en sessió plenària de dia 3 de novembre de 2006 va acordar, entre d’altres,
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delegar al Consell Comarcal del Barcelonès (CCB) la competència de recuperació i recollida d’animals
contemplades a l’article 16 i 17 de la Llei 22/2003, de 14 de juliol, de protecció dels animals.
5. L’art. 10.1 en relació amb l’art. 57 de la LRBRL regula que l’administració local i la resta
d’administracions públiques poden cooperar de forma econòmica, tècnica i administrativa.
6. Segons disposa l’art. 214 del TRLRHL la intervenció municipal ha de fiscalitzar prèviament aquest
expedient.
7. L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Conveni de col·laboració per a la prestació del servei
d’atenció als animals de companyia a través del Centre Comarcal d’Atenció als Animals de Companyia
del Barcelonès (CCAAC) és la Junta de Govern Local, de conformitat amb el punt segon apartat 9 de la
resolució de 25 de juny de 2018, pel qual l’alcaldia delega a la Junta de Govern Local, les facultats
d’aprovació de convenis interadministratius de col·laboració o cooperació i d’acords o convenis amb
persones físiques o jurídiques privades o públiques, els efectes econòmics dels quals comportin per a
l’Ajuntament una despesa superior a 75.000€.
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, la Junta de Govern
ACORDA:

|Primer: Aprovar la minuta i la signatura de l’addenda al Conveni de col·laboració entre els ajuntaments
de Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i el Consell Comarcal del Barcelonès
(CCB), per a la prestació del servei d’atenció als animals de companyia a través del Centre Comarcal
d’Atenció als Animals de Companyia del Barcelonès (CCAAC), que transcrita de manera literal disposa:

<<1a ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ ALS
ANIMALS DE COMPANYIA A TRAVÉS DEL CENTRE COMARCAL D’ATENCIÓ ALS ANIMALS DE
COMPANYIA DEL BARCELONÈS
Barcelona, a
REUNITS
D’una banda, el
gerent del Consell Comarcal del Barcelonès, en nom i
representació d’aquesta entitat, assistit pel seu Secretari General accidental Sr.
D’una altra part, la Sra. Teresa González Moreno, 1a tinenta d’Alcaldia i regidora de l’Àmbit de Recursos
Interns, Participació i Habitatge de l’Ajuntament de Badalona, en nom i representació d’aquest
Ajuntament, assistida pel seu Secretari General Sr. Isidre Martí Sardà
D’una altra part, la Sra.
, Regidora de Territori, Urbanisme, Medi Ambient, Salut
Pública i Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en nom i representació d’aquest
Ajuntament, assistida pel seu Secretari General Sr
I d’una altra part, el Sr.
regidor de Medi Ambient, Ecologia Urbana i Protecció Animal de l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet, en nom i representació d’aquest Ajuntament, assistit pel seu Secretari
General Sr
Les parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per l’atorgament d’aquest conveni i
de comú acord
MANIFESTEN
Que en data 20 de desembre de 2006 els ajuntaments de Badalona, de Sant Adrià de Besòs i de Santa
Coloma de Gramenet i el Consell Comarcal del Barcelonès van signar un conveni mitjançant el qual
s’establia el marc de col·laboració interadministrativa per a la implantació del servei comarcal d’atenció
als animals de companyia.
Que en data 25 d’octubre de 2016 es va signar un nou conveni de 4 anys de durada on es fixaven les
bases i aportacions per la nova gestió del servei comarcal.
Que en data 11 de juliol de 2018 es va realitzar una reunió del Consell General del Centre Comarcal
d’Atenció als Animals de Companyia del Barcelonès (CCAAC), on es va acordar augmentar un 15 per
cent les aportacions municipals pel finançament de les despeses del Centre durant l’any 2019.
Que s’ha copsat la necessitat de millorar la dedicació a la cura, atenció i promoció a les adopcions dels
animals acollits al (CCAAC), tot garantint que el servei compti amb personal adscrit durant les 24 hores
del dia, el que permetria atendre totes les recollides ordinàries d’animals.
Les parts consideren adient aprovar aquesta primera addenda, d’acord amb les següents
CLAUSULES
Primera. Les parts acorden incrementar un 15 per cent les aportacions anuals de cada Ajuntament
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establertes a la clàusula setena del conveni signat l’octubre de 2016 pel finançament dels costos del
servei comarcal; quedant fixades a partir de l’1 de gener de 2019 de la següent manera:
1. Ajuntament de Badalona: 163.070 euros
2. Ajuntament de Sant Adrià de Besòs: 27.025 euros
3. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 88.768,50 euros
Segona. Simultàniament es procedirà a augmentar fins a 35.000 euros anuals l’aportació màxima del
Consell Comarcal del Barcelonès prevista a clàusula setena del conveni, per cobrir els possibles
desviaments del contracte de gestió del Centre.
Tercera. Les parts acorden que d’acord amb el previst en les clàusules anteriors, es procedirà a aplicar
increments de les aportacions a fer efectiva una modificació del contracte pel servei d’atenció als
animals de companyia i de gestió del CCAAC, que permeti que el servei compti amb personal adscrit
durant tots els mesos de l’any les 24 hores del dia, el que permetria atendre totes les recollides
ordinàries d’animals de companyia.
Quarta. Llevat la clàusula setena que queda modificada amb la present addenda, es mantenen sense
alteració la resta de disposicions establertes al conveni signat entre les parts en data 25 d’octubre de
2016, mantenint-se la vigència del conveni fins el 30 de juny de 2020.
I per tal que quedi constància i en prova de conformitat, es signa el present document per
quadruplicat, en el lloc i data indicats a l’inici.
Pel Consell Comarcal del Barcelonès,
...................................................

Per l’Ajuntament de Badalona,
...............................................
Teresa González Moreno

Gerent

1a tinenta d’Alcaldia i regidora
de l’Àmbit de Recursos Interns,
Participació i Habitatge

...................................................

...............................................
Isidre Martí Sardà

Secretari Accidental

Secretari

Per l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, Per l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet,
...................................................

...............................................

Regidora de Territori, Urbanisme, Medi

regidor de Medi Ambient,

Salut Pública i Promoció de la Ciutat

Ecologia Urbana i Protecció
Animal

................................................…

Secretari

...............................................

Secretari ”

Segon. Aprovar la despesa corresponent a l’exercici 2019, que derivarà de la implementació de
l’addenda al conveni en vigor continguda al punt dispositiu primer anterior, per un import de 21.270,00
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria següent del pressupost municipal vigent:
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Aplicació Pressupostària Tipus document Número document Descripció Import
41937117/3110/4650A 12019000005090 Addenda conveni Consell Comarcal Barcelones CCAAC 21.270,00
L’anterior sens perjudici que, en data 12 de març de 2019, s’ha formalitzat per part de la regidora de
l’Àmbit una AD (autorització i compromís de la despesa) per import de 141.800 euros a favor del Consell
Comarcal del Barcelonès (CCB) pel pagament corresponent a l’any 2019 per la prestació de serveis del
Centre Comarcal d’Acollida d’Animals de Companyia (CCAAC).
Tercer. Condicionar la despesa corresponent a l’exercici 2020 a l’existència de crèdit adequat i suficient.
Quart. Facultar el regidor/a competent en matèria de salut per a la signatura de l’esmentat conveni així
com per a realitzar totes les actuacions necessàries fins a la seva liquidació.
Cinquè. Notificar la resolució a l'interessat i comunicar-la a la Intervenció i Tresoreria municipals, per
al respectiu coneixement i efectes.
Sisè. Comunicar que contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament
executiu, i de conformitat amb els arts.123 i 124 de la Llei 39/2015. de l’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini
d’un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació.
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de
Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 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 contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia
següent a aquell en què rebi la seva notificació, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de
sis mesos, comptats a partir del dia següent al que es produís la desestimació presumpta del recurs.
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3

Proposicions urgents
No se’n va presentar cap.
Precs i preguntes
No se’n va produir cap.
La Presidència dona per acabada la sessió a les deu hores i cinc minuts.

Signatures:
CRIPTOLIB_CF_Firma secretario
CRIPTOLIB_CF_Firma alcalde
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