Secretaria General

NÚM.:
33
ÒRGAN:
Junta de Govern Local
SESSIÓ:
ORDINÀRIA.PÚBLICA
DATA:
27 de juny de 2014
HORA:
14:10
DOCUMENT: ACTA
_________________________________________________________________________
A la sala de la 4a planta de l'edifici municipal del Viver, en primera convocatòria, es reuneix
en sessió Ordinària.Pública la Junta de Govern Local, en compliment de la STC 161/2013,
de 26 de setembre (BOE núm. 254, de 23 d’octubre).
ASSISTENTS:
REGIDORS

SECRETARI GENERAL
INTERVENTOR MUNICIPAL
TRESORER

Ramón Riera Macia
Miguel Jurado Tejada
Juan Fernández Benítez
Juan Ignacio Soto Valle
Julián Álamo Guijarro
Jordi Crisol Gonzàlez

ABSENTS
Xavier Garcia Albiol
Mª Jesús Hervàs Mínguez

Alcalde
regidor

Presideix la sessió el primer tinent d’alcalde Ramón Riera Macia.
ORDRE DEL DIA
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 CG-2014/4654 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit per
indemnització d'un membre extern del tribunal qualificador en el procés selectiu per a la
provisió de 1 plaça de ciències químiques.
3 CG-2014/4655 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit per a la
indemnització d'un membre extern del tribunal qualificador del procés selectiu de 3 places
de gestió.
4 CG-2014/4656 DICTAMEN. Autoritzar la compatiblitat al Sr. Ricard Brotat Jubert per a
l'exercici d'una segona activitat en el sector públic.
5 CG-2014/4657 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit per
indemnització d'un membre extern del tribunal en el procés selectiu 19 places arquitecte
tècnic.
6 CG-2014/4658 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit per
indemnització d'un membre extern del tribunal en el procés selectiu 2 places de farmàcia.
7 CG-2014/4659 DICTAMEN. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit d'exercicis
anteriors.
8 CG-2014/4660 DICTAMEN. Aprovar provisionalmernt la modificació del text i tarifes de
l'ordenança general de preus públics per a la seva entrada en vigor l'1.09.2014.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
9 CG-2014/4661 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit pels drets d'autor de
l'actuació de la Banda Simfònica de Badalona el dia 14/05/2011.
10 Proposicions urgents.
CG-2014/4667 PROPOSTA. Aprovar la sol·licitud d'un recurs tècnic del Catàleg de Serveis
2014 en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".
CG-2014/4665 PROPOSTA. Aprovar la sol.licitud de subvencions en el marc de la
convocatòria 2014 del catàleg de concertació del pla "XARXA DE GOVERNS LOCALS
2012-2015" de la Diputació de Barcelona.
CG-2014/4662 DICTAMEN. Verificar el Text refós de la Modificació del Pla Especial
Urbanístic de l'illa compresa pels carrers Sant Pere, Mar, Cadis, Magatzem i Sant Jaume de
Badalona.
CG-2014/4663 DICTAMEN. Aprovar una despesa d'exercici tancat d'import 181,50 euros a
favor d'Aurelio Nef Avi per la reparació de la porta del Centre Cívic de la Salut.
CG-2014/4664 DICTAMEN. Aprovar una despesa d'exercici tancat d'import 217,80 euros a
favor d'Abel Toribio Hilinger per l'actuació musical al poliesportiu de Pomar
11 Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’acta de la sessió anterior que va
tenir lloc el dia 30 de maig de 2014, la qual va ser aprovada per unanimitat.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 CG-2014/4654 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit per
indemnització d'un membre extern del tribunal qualificador en el procés selectiu per
a la provisió de 1 plaça de ciències químiques.
PROPOSTA D’ACORD

Identificació de l’expedient
Tipus de resolució Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de
l’assignació d’indemnitacions per l’assistència com a membre extern
del Tribunal qualificador en el procés selectiu per proveir 1 plaça de
ciències químiques.
Òrgan que resol
Junta de Govern Local
Caràcter:
Exhaureix la via administrativa
Interessats:
Maria Carme Olivella Pedregal; Intervenció Municipal
Expedient:
126/COP-11/13
Fets
1. Acord de la Junta de Govern Local de data 15/02/2013, d’aprovació de les Bases
reguladores del procés selectiu de personal funcionari de carrera adreçat al personal
laboral fix, pel torn de reserva especial, sistema concurs oposició, per proveir 1 plaça
de ciències químiques, entre d’altres, pel torn de reserva especial, sistema concurs
oposició.
2. Resolució de la tinent d’alcalde i regidora de l’Àrea de Govern i Recursos Humans de
data 20/06/2013 d’aprovació de la convocatòria de l’esmentat procés selectiu, entre d’altres,
publicada al BOPB i al DOGC de data 01/07/2013.
3. Resolució de la tinent d’alcalde i regidora de l’Àrea de Govern i Recursos Humans de
data 15/11/2013 de designa dels membres del Tribunal qualificador en el procés de
selecció de referència.
4.Diligència de la secretària del Tribunal qualificador de data 13/01/2014, on es fa constar
l’assistència a la sessió única del Tribunal qualificador, que va tenir lloc el dia 10/12/2013, del
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membre vocal extern proposat per l’Escola d’Administració Pública, de conformitat amb l’article
72 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de personal al servi de
les entitats locals.
D’acord amb la diligència abans esmentada i el que preveu l’annex IV del RD 462/2002 de
24 de maig sobre indemnitzacions per raó de servei ,en relació amb els imports a
indemnitzar en concepte de dret d’assistència, resulta la següent liquidació amb el següent
detall:
CATEGORIA: PRIMERA
CÀRREC: Vocal
NOM i COGNOMS NIF DIES ASSIST. I. EUR/DIAI. BRUT
IRPF TOTAL
M.del Carme Olivella 463222771
42,83 42,83
2%
41,97
Pedregal
La corresponent imputació pressupostària, d’acord amb el vigent pressupost, anirà a càrrec
de la partida: 213-9204-23301.
Les quanties retingudes pel concepte d’IRPF, s’han d’ingressar al compte no pressupostari
corresponent la relació per IRPF.
5.Informe favorable de la Intervenció municipal, conforme al que preveuen els articles 213 i
següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) en tractar-se d’actes de reconeixement de
crèdit i/o liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic.
Fonaments jurídics
1. L’article 2.1.e) i 27 del Real decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per
raons del servei, estableix que la participació dels funcionaris en tribunals d’oposició i
concursos per a la selecció de personal dóna dret a l’abonament d’una indemnització
reglamentària que rep el nom d’assistència.
2. Conforme al que preveuen els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (TRLRHL) en tractar-se d’un expedient de despesa de contingut econòmic, la
Intervenció municipal ha d’informar, amb caràcter previ, la resolució administrativa que
pertoqui.
3. Per tractar-se d’una despesa corresponent a un exercici tancat, any 2013, l’òrgan
competent per a l’aprovació d’aquest reconeixement de crèdit és l’Ajuntament Ple, per
aplicació d’allò establert als articles 23 del text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de Règim Local i 50 del reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals.
4. No obstant això, l’esmentada atribució ha estat delegada per l’Ajuntament Ple en la
Junta de Govern Local, per acord de data 12 de juliol de 2011. No obstant això, cal tenir
en compte el que prescriu la STC núm. 161/2013, de 26 de setembre, sobre la
publicitat a la que resten sotmeses aquestes atribucions.
5. 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.
Proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo a
la tinent d’alcalde i regidora de l'Àrea de Govern i Recursos Humans que validi i ordeni la
tramitació a la Junta de Govern Local de la següent proposta:
PRIMER. Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de l’assignació
d’Indemnitzacions per l’assistència com a membre extern del Tribunal qualificador en el
procés selectiu, per proveir 1 plaça de ciències químiques, d’acord amb el següent detall:
CATEGORIA: PRIMERA
CÀRREC: Vocal
NOM i COGNOMS
NIF
DIES ASSIST. I. EUR/DIA I. BRUT IRPF
TOTAL
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M.del Carme Olivella 46322277 1
42,83
42,83
2%
41,97
Pedregal
Les quanties retingudes pel concepte d’IRPF, s’han d’ingressar al compte no pressupostari
corresponent la relació per IRPF.
SEGON. Les despeses previstes per aquestes drets d’assistència es faran efectives amb
els núm. de partida del pressupost de despeses, imports i núm. d’operació detallats a
continuació:
PARTIDA
IMPORT
NÚM. OPERACIÓ A
213-9204-23301
42,83
201400011181
TERCER. Notificar aquesta resolució als interessats i donar compliment als tràmits
procedimentals que en dret procedeixin en ordre al bon fi i execució dels precedents
acords.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
3 CG-2014/4655 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit per a la
indemnització d'un membre extern del tribunal qualificador del procés selectiu de 3
places de gestió.
PROPOSTA D’ACORD
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de
l’assignació d’indemnitzacions per l’assistència com a membre extern
del Tribunal qualificador en el procés selectiu per proveïr 3 places de
gestió.
Òrgan que resol
Junta de Govern Local
Caràcter:
Exhaureix la via administrativa
Interessats:
Lluís Gasull Poch; Intervenció Municipal
Expedient:
124/COP-9/13
Fets
1. Acord de la Junta de Govern Local de data 15/02/2013, d’aprovació de les Bases
reguladores del procés selectiu de personal funcionari de carrera adreçat al personal
laboral fix, pel torn de reserva especial, sistema concurs oposició, per proveir 3 places
de gestió, entre d’altres, pel torn de reserva especial, sistema concurs oposició.
2. Resolució de la tinent d’alcalde i regidora de l’Àrea de Govern i Recursos Humans de
data 20/06/2013 d’aprovació de la convocatòria de l’esmentat procés selectiu, entre
d’altres, publicada al BOPB i al DOGC de data 01/07/2013.
3. Resolució de la tinent d’alcalde i regidora de l’Àrea de Govern i Recursos Humans de
data 15/11/2013 de designa dels membres del Tribunal qualificador en el procés de
selecció de referència.
4. Diligència de la secretària del Tribunal qualificador de data: 13/02/2014, on es fa
constar l’assistència a la sessió única del Tribunal qualificador, que va tenir lloc el dia
11/12/2013, del membre vocal extern proposat per l’Escola d’Administració Pública, de
conformitat amb l’article 72 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament de personal al servi de les entitats locals.
D’acord amb la diligència abans esmentada i el que preveu l’annex IV del RD 462/2002 de
24 de maig sobre indemnitzacions per raó de servei ,en relació amb els imports a
indemnitzar en concepte de dret d’assistència, resulta la següent liquidació amb el següent
detall:
CATEGORIA: PRIMERA
CÀRREC: Vocal
NOM I COGNOMS NIF

DIES ASSIST.

Lluís Gasull Poch40283529-H 1

I. EUR/DIA

I. BRUT

IRPF TOTAL

42,83

42,83

2%

41,97
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La corresponent imputació pressupostària, d’acord amb el vigent pressupost, anirà a càrrec
de la partida: 213-9204-23301.
Les quanties retingudes pel concepte d’IRPF, s’han d’ingressar al compte no pressupostari
corresponent la relació per IRPF.
5. Informe favorable de la Intervenció municipal, conforme al que preveuen els articles
213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) en tractar-se d’actes
de reconeixement de crèdit i/o liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut
econòmic.
Fonaments jurídics
1. L’article 2.1.e) i 27 del Real decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per
raons del servei, estableix que la participació dels funcionaris en tribunals d’oposició i
concursos per a la selecció de personal dóna dret a l’abonament d’una indemnització
reglamentària que rep el nom d’assistència.
2. Conforme al que preveuen els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (TRLRHL) en tractar-se d’un expedient de despesa de contingut econòmic, la
Intervenció municipal ha d’informar, amb caràcter previ, la resolució administrativa que
pertoqui.
3. Per tractar-se d’una despesa corresponent a un exercici tancat, any 2013, l’òrgan
competent per a l’aprovació d’aquest reconeixement de crèdit és l’Ajuntament Ple, per
aplicació d’allò establert als articles 23 del text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de Règim Local i 50 del reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals.
4. No obstant això, l’esmentada atribució ha estat delegada per l’Ajuntament Ple en la
Junta de Govern Local, per acord de data 12 de juliol de 2011. No obstant això, cal tenir
en compte el que prescriu la STC núm. 161/2013, de 26 de setembre, sobre la
publicitat a la que resten sotmeses aquestes atribucions.
5. 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.
Proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo a
la tinent d’alcalde i regidora de l'Àrea de Govern i Recursos Humans que validi i ordeni la
tramitació a la Junta de Govern Local de la següent proposta:
PRIMER. Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de l’assignació
d’indemnitzacions per l’assistència com a membre extern del Tribunal qualificador en el
procés selectiu per proveïr 3 places de gestió, d’acord amb el següent detall:
CATEGORIA: PRIMERA
CÀRREC: Vocal
NOM I COGNOMS
TOTAL

NIF

DIES ASSIST.

I. EUR/DIA

I. BRUT IRPF

Lluís Gasull Poch40283529-H
1
42,83
42,83
2%
41,97
Les quanties retingudes pel concepte d’IRPF, s’han d’ingressar al compte no pressupostari
corresponent la relació per IRPF.
SEGON. Les despeses previstes per aquestes drets d’assistència es faran efectives amb
els núm. de partida del pressupost de despeses, imports i núm. d’operació detallats a
continuació:
Partida
Import
Núm. operació A
213-9204-23301
42,83
201400011779
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TERCER. Notificar aquesta resolució als interessats i donar compliment als tràmits
procedimentals que en dret procedeixin en ordre al bon fi i execució dels precedents
acords.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
4 CG-2014/4656 DICTAMEN. Autoritzar la compatiblitat al Sr. Ricard Brotat Jubert per
a l'exercici d'una segona activitat en el sector públic.
Identificació de l'expedient
Tipus de resolució: Sol·licitud d’autorització de compatibilitat instada pel senyor Ricard
Brotat Jubert per exercir una segona activitat en el sector públic.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local.
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Interessat: Ricard Brotat Jubert; Unitat de Nòmines.
Núm. expedient:858/D-9/13
Fets
1. Declaració d’activitats efectuada en data 2 de desembre de 2013 per part del senyor
Ricard Brotat Jubert, funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, que ocupa un lloc de treball
de Cap del Servei Jurídic i Administració General de la Regidoria de Cultura i Ciutadania,
per mitjà del qual demana la compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat en el sector
públic per a la prestació de serveis docents a la Universitat Autònoma de Barcelona en
qualitat de professor universitari associat, amb una dedicació de 6 hores setmanals en
horari de tarda.
2. En data 30/01/2014 la cap del Servei d’Organització i Recursos Humans de l’Ajuntament
de Badalona tramet ofici a l’esmentada universitat mitjançant el qual i d’acord amb la
sol·licitud de compatibilitat instada pel Sr. Ricard Brotat Jubert es demana que emetin el
seu pronunciament als efectes de tramitar la compatibilitat sol·licitada tot d’acord amb el
que preveu la Llei d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques
i el reglament del personal al servei dels ens locals.
3. En data 25 de març de 2014 té entrada Informe emès pel Vicerectorat de Personal
Acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona, per mitjà del qual s’informa
favorablement sobre la concessió per part de l’Ajuntament de Badalona de l’autorització de
compatibilitat del senyor Ricard Brotat Jubert, DNI 37323374D.
L’esmentat informe detalla que el Sr. Brotat té una relació contractual amb l’esmentada
Universitat com a professor associat nivell L03 del Departament de Ciència Política i Dret
Públic pel període comprès 10/02/2014 al 31/08/2014 amb una jornada setmanal de 6
hores de les quals el 50% són lectives i la resta d’assistència i tutoria de l’alumnat.
Fonaments de dret
1. Articles 3 a 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques, en quant a la compatibilitat per a l’exercici
d’activitats públiques.
2. Atès que l’article 4.1 d’aquesta normativa estableix la possibilitat d’autoritzar la
compatibilitat dins de l’exercici d’activitats públiques pel desenvolupament d’un lloc de
treball en l’àmbit docent com a professor universitari associat en règim de dedicació no
superior a la de temps parcial i amb duració determinada.
3. Articles 4 a 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de l’Administració de la Generalitat, pel que fa a la possibilitat d’autoritzar el personal
inclòs en l’àmbit d’aquesta Llei en l’exercici d’activitats públiques.
4. L’article 326.1 lletra a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que és un supòsit de
compatibilitat d’una segona activitat en el sector públic la d’ocupar un lloc de treball com a
professor universitari associat amb dedicació a temps parcial i amb duració determinada.
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5. D’acord amb el que preveu l’article 344 del Decret 214/1990 esmentat, l’òrgan competent
per resoldre aquest expedient és el Ple de la Corporació. No obstant en aquesta corporació
l'esmentada competència està delegada en la Junta de Govern Local d’aquest municipi per
l’acord de delegació de competències, aprovat pel Ple en sessió de data 12 de juliol de
2011, a l’empara dels articles 22.2 lletra q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i 52.2 lletra r) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
6. 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.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo a
la tinent d’alcalde i regidora de l'Àrea de Govern i Recursos Humans que validi i ordeni la
tramitació a la Junta de Govern Local de la següent proposta:
PRIMER.- Autoritzar al senyor Ricard Brotat Jubert la compatibilitat entre el lloc de treball
que desenvolupa en aquesta corporació com a Cap del Servei Jurídic i Administració
General de la Regidoria de Cultura i Ciutadania i una segona activitat declarada el 2 de
desembre de 2013, per a l’exercici d’activitats docents en la Universitat Autònoma de
Barcelona en qualitat de professor associat, amb una dedicació de 6 hores setmanals en
horari de tarda i pel període comprés del 10/02/2014 al 31/08/2014 tot d’acord amb els fets i
fonaments de dret que s’han exposat i que integren aquesta proposta.
SEGON.- Aquesta autorització restarà sense efectes en el supòsit de vulnerar la legislació
vigent i en els supòsits següents:
Si l’activitat impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en comprometés la
seva imparcialitat o independència.
Si l’activitat tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó del
càrrec.
Si la dedicació horària de la segona activitat coincidís amb la jornada laboral.
TERCER.- Qualsevol modificació que afecti a la realització de les esmentades activitats o
de les seves descripcions deixarà sense efectes la present declaració de compatibilitat.
QUART.- El senyor Ricard Brotat Jubert està obligat a posar en coneixement d’aquest
ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de l’activitat pública
declarada.
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució al senyor Ricard Brotat Jubert, comunicar a la resta
d’interessats i donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en
ordre al bon fi i execució dels precedents acords.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de
resolució precedent, d’acord amb les previsions del Decret de delegació d’atribucions de
data 6 de novembre de 2012, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i
n’ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local, per al
seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Junta
de Govern Local RESOL d’acord amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui
aquesta proposta als interessats en la forma reglamentàriament prevista, amb la relació
dels recursos que s’hi poden interposar, i que es comuniqui als departaments que
correspongui.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
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5 CG-2014/4657 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit per
indemnització d'un membre extern del tribunal en el procés selectiu 19 places
arquitecte tècnic.
PROPOSTA D’ACORD
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució
Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial de crèdit en concepte
d’indemnitzacions per assistència com a membre vocal del Tribunal
qualificador del procés selectiu de personal funcionari de carrera
adreçat al personal laboral fix per proveir 19 places d’arquitecte/a
tècnic/a.
Òrgan que resol
Junta de Govern Local
Caràcter:
Exhaureix la via administrativa
Interessats:
Núria Sala Sala, Neus Juanola Soria
Expedient:
513/COP-4/12
Fets
1. Acord de la Junta de Govern Local de data: 30/03/2012, modificat per decret de l’alcalde
de data: 17/04/2012, d’aprovació de les Bases reguladores i resolució del tinent d’alcalde i
regidor de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns data 08/10/2012, d’aprovació de la
convocatòria del procés selectiu de personal funcionari adreçat al personal laboral fix, pel
torn de reserva especial, sistema concurs-oposició per proveir 19 places d’arquitecte/a
tècnic/a.
2. Resolució de la tinent d’alcalde i regidora de l’Àrea de Govern i Recursos Humans de
data 12/12/2012 d’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos i designa dels
membres del Tribunal qualificador en el procés de selecció de referència.
3. Diligència de la secretària del Tribunal qualificador de data: 14/02/2013, on es fa constar
l’assistència a la sessió del Tribunal qualificador del membre vocal extern, titular i suplent,
proposats per l’Escola d’Administració Pública, de conformitat amb l’article 72 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de personal al servei de les entitats
locals.
4. D’acord amb la diligència abans esmentada i el que preveu l’annex IV del RD 462/2002,
de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raons del servei al membres del Tribunal
qualificador, resulta la següent liquidació:
CATEGORIA: SEGONA
CÀRREC: Vocals
NOM I COGNOMS NIF

Dies

I. eur/dia I. brut

IRPF

TOTAL

Neus Juanola soria 46057473L 1
39,78 39,78 0,80(2%)
38,98
La corresponent imputació pressupostària, d’acord amb el vigent pressupost, anirà a càrrec
de la partida 213-9204-23301.
Les quanties retingudes pel concepte d’IRPF, s’han d’ingressar al compte no pressupostari
corresponent la relació per IRPF.
La Sra. Núria Sala Sala va assistir a la primera sessió del tribunal d’acord amb la diligència
abans esmentada, no es podent-ne tramitar el pagament de les dietes donat que no ha
facilitat les dades necessàries (DNI i dades bancàries).
5. Informe favorable de la Intervenció municipal de data 25/04/2014, que preveuen els
articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) en tractar-se d’actes de
reconeixement de crèdit i/o liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut
econòmic.
Fonaments jurídics
1. L’article 2.1.e) i 27 del Real decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per
raons del servei, estableix que la participació dels funcionaris en tribunals d’oposició i
concursos per a la selecció de personal dóna dret a l’abonament d’una indemnització
reglamentària que rep el nom d’assistència.
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2. Conforme al que preveuen els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL) en tractar-se d’un expedient de despesa de contingut econòmic, la Intervenció
municipal ha d’informar, amb caràcter previ, la resolució administrativa que pertoqui.
3. Per tractar-se d’una despesa corresponent a un exercici tancat, any 2013, l’òrgan
competent per a l’aprovació d’aquest reconeixement de crèdit és l’Ajuntament Ple, per
aplicació d’allò establert als articles 23 del text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local i 50 del reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals.
4. No obstant això, l’esmentada atribució ha estat delegada per l’Ajuntament Ple en la Junta
de Govern Local, per acord de data 12 de juliol de 2011. Així mateix, cal tenir en compte el
que prescriu la STC núm. 161/2013, de 26 de setembre, sobre la publicitat a la que resten
sotmeses aquestes atribucions.
5. 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.
Proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari es
proposa a la tinent d’alcalde i regidora de l’Àrea de Govern i Recursos Humans que validi i
ordeni la tramitació a la Junta de Govern Local de la següent proposta:
PRIMER. Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial detallada en concepte
d’indemnitzacions per assistència com a membre vocal del Tribunal qualificador del procés
selectiu de personal funcionari de carrera adreçat al personal laboral fix per proveir 19
places d’arquitecte/a tècnic/a, d’import per assistència especificat per la categoria del
Tribunal, d’acord amb el següent detall:
CATEGORIA: SEGONA
CÀRREC: Vocal
NOM I COGNOMS NIF Dies I. eur/dia
I. brut
IRPF
TOTAL
Neus Juanola soria 46057473L 1 39,78
39,78
0,80(2%)
38,98
Les quantitats retingudes en concepte d’IRPF, s’ingressaran al compte no pressupostari
corresponent a la relació per IRPF.
SEGON. Les despeses previstes per aquestes dietes es faran efectives amb els núm. de
partida del pressupost de despeses, imports i núm. d’operació detallats a continuació:
Partida
Import
Núm. operació A
213-9204-23301

39,78

201400028395

TERCER. Notificar aquesta resolució als interessats i donar compliment als tràmits
procedimentals que en dret procedeixin en ordre al bon fi i execució dels precedents
acords.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, Vots en contra: 0, Abstencions: 0, Vots en blanc: 0, Vots nuls: 0.
6 CG-2014/4658
DICTAMEN. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit per indemnització d'un
membre extern del tribunal en el procés selectiu 2 places de farmàcia.
PROPOSTA D’ACORD
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de
l’assignació d’indemnitzacions per a l’assistència com a membre
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extern del Tribunal qualificador en el procés selectiu per proveïr 2
places de farmàcia.
Junta de Govern Local
Exhaureix la via administrativa
Núria Sabaté Augé; Intervenció Municipal
125/COP-10/13

Òrgan que resol
Caràcter:
Interessats:
Expedient:
Fets
1. Acord de la Junta de Govern Local de data 15/02/2013, d’aprovació de les Bases
reguladores del procés selectiu de personal funcionari de carrera adreçat al personal
laboral fix, pel torn de reserva especial, sistema concurs oposició, per proveir 2 places de
farmàcia, entre d’altres, pel torn de reserva especial, sistema concurs oposició.
2. Resolució de la tinent d’alcalde i regidora de l’Àrea de Govern i Recursos Humans de
data 20/06/2013 d’aprovació de la convocatòria de l’esmentat procés selectiu, entre d’altres,
publicada al BOPB i al DOGC de data 01/07/2013.
4. Resolució de la tinent d’alcalde i regidora de l’Àrea de Govern i Recursos Humans de
data 15/11/2013 de designa dels membres del Tribunal qualificador en el procés de
selecció de referència.
5. Diligència de la secretària del Tribunal qualificador de data: 13/02/2014, on es fa constar
l’assistència a la sessió única del Tribunal qualificador, que va tenir lloc el dia 11/12/2013, del
membre vocal extern proposat per l’Escola d’Administració Pública, de conformitat amb l’article
72 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de personal al servei de
les entitats locals.
6. D’acord amb la diligència abans esmentada i el que preveu l’annex IV del RD 462/2002
de 24 de maig sobre indemnitzacions per raó de servei, en relació amb els imports a
indemnitzar en concepte de dret d’assistència, resulta la següent liquidació amb el següent
detall:
CATEGORIA: PRIMERA
CÀRREC: Vocal
NOM I COGNOMS NIF DIES ASSIST. I. EUR/DIA
I, BRUT
IRPF TOTAL
Núria Sabaté Augé36500792E 1
42,83
42,83
2%
41,97
La corresponent imputació pressupostària, d’acord amb el vigent pressupost, anirà a càrrec
de la partida: 213-9204-23301.
Les quanties retingudes pel concepte d’IRPF, s’han d’ingressar al compte no pressupostari
corresponent la relació per IRPF.
7. Informe favorable de la Intervenció municipal, conforme al que preveuen els articles 213 i
següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) en tractar-se d’actes de
reconeixement de crèdit i/o liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut
econòmic.
Fonaments jurídics
1. L’article 2.1.e) i 27 del Real decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per
raons del servei, estableix que la participació dels funcionaris en tribunals d’oposició i
concursos per a la selecció de personal dóna dret a l’abonament d’una indemnització
reglamentària que rep el nom d’assistència.
2. Conforme al que preveuen els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL) en tractar-se d’un expedient de despesa de contingut econòmic, la Intervenció
municipal ha d’informar, amb caràcter previ, la resolució administrativa que pertoqui.
3. Per tractar-se d’una despesa corresponent a un exercici tancat, any 2013, l’òrgan
competent per a l’aprovació d’aquest reconeixement de crèdit és l’Ajuntament Ple, per
aplicació d’allò establert als articles 23 del text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local i 50 del reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals.
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4. No obstant això, l’esmentada atribució ha estat delegada per l’Ajuntament Ple en la Junta
de Govern Local, per acord de data 12 de juliol de 2011. Així mateix, cal tenir en compte el
que prescriu la STC núm. 161/2013, de 26 de setembre, sobre la publicitat a la que resten
sotmeses aquestes atribucions.
5. 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.
Proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo a
la tinent d’alcalde i regidora de l'Àrea de Govern i Recursos Humans que validi i ordeni la
tramitació a la Junta de Govern Local de la següent proposta:
PRIMER. Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de l’assignació
d’indemnitzacions per a l’assistència com a membre extern del Tribunal qualificador en el
procés selectiu per proveïr 2 places de farmàcia, d’acord amb el següent detall:
CATEGORIA: PRIMERA
CÀRREC: Vocal
NOM I COGNOMS NIFDIES ASSIST. I. EUR/DIA
I, BRUT
IRPF TOTAL
Núria Sabaté Augé36500792E 1
42,83
42,83
2%
41,97
Les quanties retingudes pel concepte d’IRPF, s’han d’ingressar al compte no pressupostari
corresponent la relació per IRPF.
SEGON. Les despeses previstes per aquestes drets d’assistència es faran efectives amb
els núm. de partida del pressupost de despeses, imports i núm. d’operació, detallats a
continuació:
Partida
Import
Núm. operació A
213-9204-23301
42,83
201400011771
TERCER. Notificar aquesta resolució als interessats i donar compliment als tràmits
procedimentals que en dret procedeixin en ordre al bon fi i execució dels precedents
acords.
Votació.
El dictamen precedent precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
7 CG-2014/4659 DICTAMEN. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit
d'exercicis anteriors.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte:
Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdits d’exercicis anteriors
Òrgan que resol:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient:
020700-CONJ-DIVFRA2014/000004
Ref. addicional:
JGL 06.14
Interessat:
Diversos
Fets
1. Les factures i despeses relacionades a continuació han estat conformades pels
departaments municipals gestors i, posteriorment, la Intervenció Municipal ha informat les
corresponents autoritzacions de despesa amb càrrec a les partides i els números
d’operació que es detalla :
Interessat
NIF
Rendar Ibérica,
SA
A60465622

Factura
92.214

Data
02.01.14

Concepte
Manteniment
impressora
desembre 2013

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

020723GEEXT2014/
000012

210-9220-21501
201400033905

13,49
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Rendar Ibérica,
SA
A60465622

92.212

02.01.14

Manteniment
impressores
desembre 2013

Rendar Ibérica,
SA
A60465622

92.213

02.01.14

Lloguer impressores
desembre 2013

SUNDIS, SA
A08652828

2136

15.12.13

Impressió 39 opis i
19 columnes

SUNDIS, SA
A08652828

2137

15.12.13

Impressió 40 opis i
20 columnes

SUNDIS, SA
A08652828

2238

25.12.13
Impressió cartell

CP Ronda S.
Antoni de Llefià,
BL 11
H59000901

11.2013

Quota extraordinària
2 locals novembre
2013

020723GEEXT2014/
000015
020723GEEXT2014/
000015
020723GEEXT2014/
000014
020723GEEXT2014/
000014
020723GEEXT2014/
000014
021025GEEXT2014/
000005

210-9220-21501
201400035779

65,24

210-9220-21501
201400035779

112,94

101-4911-22602
201400035299

525,93

101-4911-22602
201400035299

546,92

101-4911-22602
201400035299

106,96

214-3300-20200
201400006717

80,00

Fonaments de dret
1. L’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, permet l’acumulació de procediments, amb unicitat
en la seva resolució, quan presentin característiques que guardin identitat substancial o íntima connexió,
com ara els expedients relacionats en els antecedents.
2. D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes despeses
constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de l’efectiva prestació dels
serveis, acreditada als expedients.
3. A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret
esmentat quant a l’acreditació de les despeses generades i la conformitat que n’han prestat els
departaments municipals gestors.
4. Per tractar-se de despeses corresponents a exercicis tancats, l'òrgan competent per a l'aprovació
d’aquests reconeixements de crèdit és la Junta de Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament
atorgada mitjançant acord plenari de data 12 de juliol de 2011, i, de conformitat amb la sentència del
Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre (BOE núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix que, si
escau la seva aprovació, l’acord sigui adoptat en sessió pública de la Junta de Govern Local, previ
dictamen de la comissió informativa competent per raó de la matèria, de conformitat amb l’article 123 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
5. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, els responsables
dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han d’informar els expedients que els hi
correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al tinent
d’alcalde i regidor d’Economia i Hisenda que validi i ordeni la tramitació a la Junta de Govern Local de
la següent proposta:
PRIMER.- Aprovar els expedients de despesa i les factures que es relacionen a continuació, en haver
estat conformats pel servei gestor corresponent, i satisfer el seu import amb càrrec a les partides
pressupostàries i operacions que s’indiquen del pressupost municipal de despeses de l’any 2014:
Interessat
NIF
Rendar Ibérica,
SA
A60465622
Rendar Ibérica,
SA
A60465622

Factura

Data

92.214

02.01.14

92.212

02.01.14

Concepte
Manteniment
impressora
desembre 2013
Manteniment
impressores
desembre 2013

Núm. Exp.
020723GEEXT2014/
000012
020723GEEXT2014/

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

210-9220-21501
201400033905

13,49

210-9220-21501
201400035779

65,24
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000015
Rendar Ibérica,
SA
A60465622

92.213

02.01.14

Lloguer impressores
desembre 2013

SUNDIS, SA
A08652828

2136

15.12.13

Impressió 39 opis i
19 columnes

SUNDIS, SA
A08652828

2137

15.12.13

Impressió 40 opis i
20 columnes

SUNDIS, SA
A08652828

2238

25.12.13

CP Ronda S.
Antoni de Llefià,
BL 11
H59000901

Impressió cartell

11.2013

Quota extraordinària
2 locals novembre
2013

020723GEEXT2014/
000015
020723GEEXT2014/
000014
020723GEEXT2014/
000014
020723GEEXT2014/
000014
021025GEEXT2014/
000005

210-9220-21501
201400035779

112,94

101-4911-22602
201400035299

525,93

101-4911-22602
201400035299

546,92

101-4911-22602
201400035299

106,96

214-3300-20200
201400006717

80,00

Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
8 CG-2014/4660 DICTAMEN. Aprovar provisionalmernt la modificació del text i tarifes
de l'ordenança general de preus públics per a la seva entrada en vigor l'1.09.2014.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució:
Aprovació provisional de la modificació del text i tarifes de
l’ordenança general de preus públics vigent, amb efectes 1.09.2014 i
en tot cas, un cop s’hagin acomplert els requisits dels articles 49 i
70.2 de la llei reguladora de les bases del règim local
Òrgan que resol:
Junta de Govern Local pública
Caràcter de la resolució:
No exhaureix la via administrativa
Núm. expedient:
14/ORD-5/13
Fets
1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 19 de desembre de 2013, va aprovar
definitivament l’Ordenança general reguladora de preus públics, publicada al BOPB en data
31 de desembre de 2013, per a la seva entrada en vigor l’1 de gener de 2014.
2. En data 22 de maig de 2014, a requeriment del regidor de l’Àmbit d’Economia i Hisenda,
el Servei Jurídic i Administració General d’aquest àmbit va iniciar la tramitació de la
modificació de la vigent ordenança general de preus públics de Badalona, per tal de
proposar a l’òrgan municipal competent la seva aprovació amb efectes 1.09.2014 o, en tot
cas, a partir de que es compleixin els requisits de procediment dels articles 49 i 70.2 de la
llei reguladora de les bases del règim local.
3. El Servei d’Esports i Joventut, de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, ha remès a
aquest Servei la proposta de modificació que es detalla tot seguit de forma succinta:
EXTRACTE PROPOSTA
- Pel que fa al text de les “Normes de gestió dels preus públics” article 5 apartat 7.
Serveis Esportius, es proposa modificar el punt 1.2 i incorporar els punts 1.4, 1.5 i 2.4.
- Annex IX:
Es proposa:
a) Modificar el text dels epígrafs 1.5.2 i 16.3, 16.3.1 i 16.3.2 (antic 17.3 i ss)
b) Incorporar l’epígraf 11 Pavelló Països Catalans vigent a l’epígraf 10 per equiparació
d’instal·lacions municipals, ocasionant una renumeració dels epígrafs següents.
c) Incrementar les tarifes en funció de l’IPC de Catalunya publicat al mes d’abril 2014
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(0,7%), llevat dels preus públics dels epígrafs 1.4 (tramitació del duplicat del carnet), 6
(Esquaix (Poliesportiu Casagemes) i 16.3.1 i 16.3.2 que es mantenen sense canvis.

4. Consta a l’expedient l’informe tècnic-econòmic emès per la cap del Departament Tècnic,
amb el vistiplau del cap del Servei d’Esports i Joventut, respecte a la proposta formulada.
5. La Intervenció municipal ha informat, en data 6 de juny de 2014, aquest expedient en
compliment del que disposa l’article 214 i següents del TRLRHL aprovat pel RDL 2/2004 de
5 de març.
Fonaments de dret
1. La modificació proposada és expressió de la manifestació de la potestat reglamentària de
les corporacions locals en matèria d’establiment o modificació de preus públics, de
conformitat amb allò previst, entre d’altres, per l’article 127 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març (TRLRHL) i s’ajusta
a la regulació que per aquesta matèria determinen els articles 41 i següents de la pròpia
norma.
2. Quant a la proposta d’aprovació dels preus públics de referència, s’ajusta a les previsions
dels articles 41 i següents de la Llei d’hisendes locals esmentada.
3. El TRLRHL defineix en l’article 41 que els ens locals podran establir preus públics per la
prestació de serveis o la realització d’activitats competència de l’ens local que no siguin de
recepció obligatòria d’acord amb el que prescriu l’article 20 del mateix text legal.
4. En relació amb la proposta formulada que es relaciona en el punt 3 dels antecedents, a
tenor de la legislació de caràcter general indicada i de la que detalladament s’indica,
correspon a l'àmbit discrecional de la potestat reglamentària de les entitats locals.
D’acord amb les Sentències núm. 1286/2009, de 18 de desembre, i 97/2010, de 4 de
febrer, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala Contenciós administratiu,
Secció 1a), quan l’origen de les modificacions de les tarifes que es proposin, es limiti a
l’actualització d’aquestes conforme a l’evolució de l’índex de preus al consum oficialment
publicat, no és necessària l’elaboració de l’informe tècnic-econòmic previst a l’article 47.2
del TRLRHL, sens perjudici de la necessitat de la seva emissió en els supòsits de creació
de noves taxes o preus públics o quan la modificació proposada vagi més enllà de
l’actualització de tarifes referenciada inicialment.
En aquest cas, el Servei d’Esports i Joventut ha formulat una proposta d’actualització de
tarifes, d’acord amb l’IPC de Catalunya del mes d’abril de 2014 (0,7%), últim publicat a la
data d’emissió d’aquesta proposta.
5. En l’informe tècnic que recull la proposta del Servei d’Esports i Joventut, objecte d’aquest
expedient, es fa constar que, de l’anàlisi dels costos associats i assignats a la prestació
dels serveis esportius durant el 2013 i les previsions pressupostàries per al 2014, es
desprèn que, pel que fa a les instal·lacions esportives de gestió directa, les tarifes
proposades no cobreixen la totalitat del cost dels serveis, proposant que, donat que es
considera d’interès públic donar compliment al precepte constitucional del foment de la
pràctica esportiva, el dèficit sigui assumit per l’Ajuntament, imputant la diferència a les
partides pressupostàries del Servei d’Esports i Joventut, les quals disposen de crèdit
adequat i suficient per fer front a aquesta despesa.
D’acord amb el que estableix l’article 44.2 del Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que
així ho aconsellin, l’entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l’article 44.1.
En aquests casos haurien de consignar-se en els pressupostos de l’entitat les dotacions
oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si l’hagués.
6. El procediment d’aprovació de la modificació proposada de la vigent Ordenança general
reguladora dels preus públics, serà l’establert a l’article 49 i 70.2 de la LRBRL esmentada.
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7. L’òrgan competent per adoptar acords de modificació de l’Ordenança general reguladora
de preus públics, és l’Ajuntament Ple, en virtut de les atribucions que té assignades per
l’article 23.2 lletra b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LRBRL). No obstant això, l'esmentada atribució ha estat delegada per l'Ajuntament Ple en
la Junta de Govern Local (acord de data 12 de juliol de 2011), i igualment de conformitat a
l’article 6 del propi text de l’ordenança reguladora dels preus públics la qual ara es vol
modificar.
8. D’acord amb l’article 123.1 del ROF, en correspondre la resolució d’aquest expedient a la
Junta de Govern Local per delegació de l’Ajuntament Ple, resulta preceptiu el dictamen de
la Comissió Informativa corresponent.
9. Per a l’adopció d’aquest acord, conforme les previsions de l’article 123.1 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, caldrà sotmetre aquesta proposta a estudi, informe i
consulta de la Comissió Informativa de l’àmbit de Govern, Economia i Hisenda.
10. A tenor de les previsions de l’article 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROASEL)
les ordenances s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el butlletí
informatiu local, quan n’hi hagi, inserir-se, en tot cas en el tauler d’anuncis de la corporació i
anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de
la Província en que s’hagi publicat íntegrament el text de la modificació definitivament
aprovada.
11. De conformitat amb el que es preveu en l’article 10.2 de la Llei del Parlament de
Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i el que disposa el reglament per a
l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de Badalona, malgrat que el català, com a llengua
pròpia de Catalunya, és la llengua de totes les institucions de Catalunya, i en especial, i
entre d’altres, de l’administració local, l’administració ha de lliurar a les persones
interessades que ho sol·licitin un testimoni traduït al castellà de tot allò que els afecti.
12. Un cop adoptat l’acord provisional, aquest haurà d’ésser sotmès a informació pública i
audiència als interessats per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant exposició pública
del mateix en el Tauler d’anuncis de la Corporació, així com publicació del corresponent
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió en el mateix
àmbit territorial, per tal que es puguin formular reclamacions i suggeriments que de produirse hauran de ser resoltes per l’òrgan competent de la corporació, i que, de no produir-se,
farà que s’hagi de considerar l’acord aprovat definitivament, conforme el que preveuen els
preceptes indicats.
13. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departament 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
tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit d’Economia i Hisenda que, previ dictamen favorable de
la Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda, validi i ordeni la
tramitació a la Junta de Govern Local pública de la següent proposta:
PRIMER.- DECLARAR d’interès públic, municipal i social la prestació dels serveis
esportius, de conformitat amb l’excepcionalitat dels articles 44.1 i 44.2 del TRLHL, la qual
cosa suposarà que l’Ajuntament haurà d’assumir, consignant les dotacions necessàries, les
diferències que resultin entre els costos dels serveis i l’import dels preus públics que es
proposa aprovar, d’acord amb l’informe tècnic del departament gestor del servei.
SEGON.- APROVAR provisionalment la modificació del text de l’Ordenança general
reguladora de preus públics vigent i text i tarifes de l’Annex IX (Preu públic per la utilització
d’instal·lacions esportives municipals), per a la seva entrada en vigor a partir de l’1 de
setembre de 2014, en el sentit següent:
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1. Modificació de l’article 5 Normes de gestió dels preus públics, apartat 7 Serveis Esportius
de l’OGPP afegint els punts 1.4, 1.5 i 2.4
On diu:
7. SERVEIS ESPORTIUS:
1. Ús individualitzat dels espais esportius municipals:
1.1. El cobrament del preu es farà mitjançant sistema d’autoliquidació en el moment de la
sol•licitud.
1.2. En cas d’altes per abonats de serveis esportius s’autoliquidarà la matrícula i la primera
quota serà prorratejada per mesos. Les quotes successives es cobraran mitjançant sistema
de liquidació trimestral.
1.3. Les baixes cursades unilateralment pels abonats o pels usuaris de qualsevol dels
serveis especificats a les tarifes, tindran efecte en finalitzar el període d’abonament o del
servei concertat, i no donaran cap dret en cap cas al reintegrament del trimestre en curs.
2. Ús per part de col·lectius dels espais esportiu municipals:
2.1. Les entitats i escoles han de renovar la sol·licitud d’ús de les instal·lacions cada
temporada o curs escolar.
2.2. Les quotes per temporada o curs escolar es liquidaran durant l’últim trimestre de la
temporada o curs.
2.3. La reserva d’hores anteriors o posteriors a un acte seran abonades per l’usuari u
organitzador com hores d’acte.
La falta de pagament d’una quota donarà lloc, prèvia la tramitació reglamentaria, a la
pèrdua de la condició d’usuari de la instal·lació.
Les quanties que no s’hagin satisfet dins del període voluntari seran exigides per la via de
constrenyiment d’acord amb el Reglament general de recaptació i l’Ordenança Fiscal
general.
Ha de dir:
7. SERVEIS ESPORTIUS:
1. Ús individualitzat dels espais esportius municipals:
1.1. El cobrament del preu es farà mitjançant sistema d’autoliquidació en el moment de la
sol•licitud.
1.2. El cobrament del preu en els serveis d’abonats de piscina i gimnàs és anual, i es
liquidarà prorratejat en quatre quotes, la primera de la qual es cobrarà l’ inici del mes de
gener, i la resta a l’inici del mesos d’abril, juliol i octubre de cada any.
En el moment de l’alta, els abonats del serveis esportius hauran d’autoliquidar la matrícula i
la quota que correspongui, que en aquest cas serà prorratejada per mesos.
1.3. Les baixes cursades unilateralment pels abonats o pels usuaris de qualsevol dels
serveis especificats a les tarifes, tindran efecte en finalitzar el període d’abonament o del
servei concertat, i no donaran cap dret en cap cas al reintegrament del trimestre en curs.
1.4. En cas de robatori del carnet d’usuari serà obligatori presentar l’original de la denúncia
vigent emesa davant l’autoritat competent, per tal de quedar exempt de pagament del preu
públic establert per a duplicat de carnet.
1.5. Els usuaris acollits al preu públic establert per a pensionistes (en el cas de transitoris) i
famílies nombroses amb data de validesa del títol, estan obligats a notificar i justificar la
renovació d’aquesta situació al Servei d’Esports, en cas contrari, se’ls aplicarà la quota de
preu públic general corresponent all servei al qual estiguin inscrits.
2. Ús per part de col·lectius dels espais esportiu municipals:
2.1. Les entitats i escoles han de renovar la sol·licitud d’ús de les instal·lacions cada
temporada o curs escolar.
2.2. Les quotes per temporada o curs escolar es liquidaran durant l’últim trimestre de la
temporada o curs.
2.3. La reserva d’hores anteriors o posteriors a un acte seran abonades per l’usuari u
organitzador com hores d’acte.
La falta de pagament d’una quota donarà lloc, prèvia la tramitació reglamentaria, a la
pèrdua de la condició d’usuari de la instal·lació.
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Les quanties que no s’hagin satisfet dins del període voluntari seran exigides per la via de
constrenyiment d’acord amb el Reglament general de recaptació i l’Ordenança Fiscal
general.
2.4. En cas d’organització de campus poliesportius, totes aquelles entitats i associacions
amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar i actuar i sense ànim de lucre, inscrites al
Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, dirigides a la pràctica de les
diferents modalitats esportives, se’ls aplicarà el preu públic corresponent a “entrenament
fins a juvenils” depenent de la instal·lació municipal sol·licitada.
2. Modificació dels epígrafs i tarifes de preus públics per a la utilització d’instal·lacions
esportives municipals en el sentit següent:
On diu:
(...)
ANNEX IX. PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
MUNICIPALS
1. Piscines Municipals
2. Complex Esportiu Sistrells
3. Pistes d'Atletisme
4. Gimnasos municipals
5. Sala de fitness
6. Esquaix
7. Poliesportiu La Plana
8. Poliesportius de Llefià, Casagemes, Països Catalans i Montigalà (transversal)
9. Poliesportius de Llefià, Casagemes, Països Catalans i Montigalà (central)
10. Actes esportius i actes no esportius a Poliesportius de Llefià, La Plana, Casagemes Bufalà,
Montigalà, Pistes poliesportives descobertes, Instal·lació Esportiva Joaquim Blume, Pistes
d'atletisme i Camps de Futbol de sauló i de gespa
11. Pavelló Països Catalans. Actes esportius i actes no esportius
12. Poliesportiu Bufalà i Instal·lació Esportiva Joaquim Blume.
13. Poliesportius descoberts
14. Camps de futbol per a entrenaments, 1/2 camp.
15. Camps de futbol, competicions
16. Complex Esportiu Llefià
17. Altres serveis
1. Piscines Municipals
1.1. Inscripció per abonament
1.1.1 Adults: A partir de 15 anys
64,63
1.1.2 Menors: De 10 a 14 anys
50,42
1.1.3 Jubilats/Pensionistes
32,92
1.1.4 Família nombrosa: Adults i menors
9,60
/membre
1.2 Quotes trimestrals
1.2.1 Abonament general (franja de dues hores diàries)
1.2.1.1 Adults: A partir de 15 anys
54,81
1.2.1.2 Menors: De 10 a 14 anys
33,85
1.2.1.3 Jubilats/Pensionistes
24,60
1.2.1.4 Família nombrosa: Adults i menors
1.2.1.4.1 Adults
43,75
1.2.1.4.2 Menors
25,26
1.2.2 Abonaments de cap de setmana
1.2.2.1 Adults: A partir de 15 anys
31,36
1.2.2.2 Menors: De 10 a 14 anys
22,45
1.2.2.3 Jubilats/Pensionistes
14,04
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1.2.2.4 Família nombrosa: Adults i menors
1.2.2.4.1 Adults
1.2.2.4.2 Menors
1.2.3 Abonaments (dues franges horàries de dues hores)
1.2.3.1 Adults: A partir de 15 anys
1.2.3.2 Menors: De 10 a 14 anys
1.2.3.3 Jubilats/Pensionistes
1.2.3.4 Família nombrosa: Adults i menors
1.2.3.4.1 Adults
1.2.3.4.2 Menors
1.3 Clubs de natació de la ciutat
1.3.1 Fins a 15 anys (quota trimestral)
1.3.2 Majors de 15 anys (quota trimestral)
1.3.3 Entrenaments especials d'entitats de la ciutat
1.3.4 Competicions i festivals de natació, a partir de la quarta
jornada
1.3.5 Competicions de waterpolo, a partir de la cinquena jornada
1.4 Tramitació del duplicat del carnet
1.5 Accés puntual a piscines municipals.
1.5.1 Adults
1.5.2 Menors 14 anys
1.6 Cursets
1.6.1 Curset curs escolar (una sessió setmanal)

24,92
16,90
82,20
48,53
36,76
65,70
36,37
11,45
22,95
7,60

/esportista
/esportista
/carrer
/hora

70,82
78,08
4,29

/hora
/partit
/unitat

4,68
2,86

/sessió
/sessió

1.6.1.1 Curset per a Infantils 1r. Cicle (nadons) de 6 a 36
mesos
105,15

/curs/alum
ne

1.6.1.2 Curset per a Educació Infantil 2n. cicle de 3 a 5 anys

103,34

/curs/alum
ne

1.6.1.3 Curset per a Educació Primària de 6 a 12 anys

71,26

/curs/alum
ne

1.6.1.4 Curset per a E. Secundaria Obligatòria de 13 a 16
anys
69,44

/curs/alum
ne

1.6.1.5 Curset per a gent gran a partir de 65 anys

50,41

/curs/alum
ne

1.6.1.6 Curset per a educació especial
1.6.2 Curset curs escolar una sessió/set. amb monitors propis

68,18

/curs/alum
ne

1.6.2.1 Primària, Secundària i Postobligatoria
5,29
1.6.3 Curset Pre-maternal (CAD)
1.6.3.1 Prematernal (dos dies/setm)
14,91
1.6.3.2 Prematernal (1 dia/setm)
9,25
1.6.4 Curset Intensiu natació o activitat dirigida física dins l'aigua (1 mes)
1.6.4.1 Infantils 1r. Cicle (nadons) de 6 a 36 mesos (cinc
dies/set.)
72,07

/alumne/m
es
/mes
/mes

/mes
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1.6.4.2 Infantils 1r. Cicle (nadons) de 6 a 36 mesos (tres
dies/set)
1.6.4.3 Infantils 1r. Cicle (nadons) de 6 a 36 mesos (dos
dies/set.)
1.6.4.4 Infantils 1r. Cicle (nadons) de 6 a 36 mesos (1
dia/setm)
1.6.4.5 Educació Infantil 2n. cicle
de 3 a 5 anys (cinc
dies/setm)
1.6.4.6 Educació Infantil 2n. cicle
de 3 a 5 anys (tres
dies/setm)
1.6.4.7 Educació Infantil 2n cicle
de 3 a 5 anys (dos
dies/setm)
1.6.4.8 Educació Infantil 2n. cicle de 3 a 5 anys (1 dia/setm)
1.6.4.9 E. Primària de 6 a 12 anys (cinc dies/setm)
1.6.4.10 E. Primària de 6 a 12 anys (tres dies/setm)
1.6.4.11 E. Primària de 6 a 12 anys (dos dies/setm)
1.6.4.12 E. Primària de 6 a 12 anys (1 dia/setm)
1.6.4.13 E. Secundaria Obligatòria de 13 a 16 anys (cinc
dies/set.)
1.6.4.14 E. Secundaria Obligatòria de 13 a 16 anys (tres
dies/set.)
1.6.4.15 E. Secundaria Obligatòria de 13 a 16 anys (dos
dies/set.)
1.6.4.16 E. Secundaria Obligatòria de 13 a 16 anys (1
dia/setm)
1.6.4.17 Joves de 17 a 29 anys (cinc dies/setm)
1.6.4.18 Joves de 17 a 29 anys (tres dies/setm)
1.6.4.19 Joves de 17 a 29 anys (dos dies/setm)
1.6.4.20 Joves de 17 a 29 anys (1 dia/setm)
1.6.4.21 Adults de 30 a 64 anys (cinc dies/setm)
1.6.4.22 Adults de 30 a 64 anys (tres dies/setm)
1.6.4.23 Adults de 30 a 64 anys (dos dies/setm)
1.6.4.24 Adults de 30 a 64 anys (1 dia/setm)
1.6.5 Cursets intensius natació per entitats
2. Complex Esportiu Sistrells (Abonaments al Complex Esportiu)
2.1 Inscripció
2.2 Quotes mensuals
2.2.1 Adults de 17 a 64 anys
2.2.1.1 Tots els dies
2.2.1.2 Laborables matí (7-15 h.)
2.2.1.3 Caps de setmana
2.2.2.Infantil de 6 a 10 anys
2.2.2.1 Tots els dies
2.2.2.2 Caps de setmana
2.2.3. Júnior d'11 a 16 anys
2.2.3.1 Tots els dies
2.2.3.2 Caps de setmana
2.2.4 Gent Gran (65 anys o més)
2.2.4.1. Tots els dies
2.2.5 Unitat familiar (1)
(1) S'enten per unitat familiar, els membres de la mateixa

45,89

/mes

31,31

/mes

15,80

/mes

72,08

/mes

44,07

/mes

29,38
14,59
52,44
30,98
21,02
10,56

/mes
/mes
/mes
/mes
/mes
/mes

50,57

/mes

29,06

/mes

19,15

/mes

9,90
71,26
47,27
32,96
17,45
76,59
50,46
35,05
18,00

/mes
/mes
/mes
/mes
/mes
/mes
/mes
/mes
/mes
/ses./alumn
e

3,96
47,33

36,42
32,31
29,14

/mes
/mes
/mes

29,14
20,19

/mes
/mes

32,69
24,70

/mes
/mes

29,14
75,75

/mes
/mes
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família (pares i fills), que visquin a la mateixa residència
fins a la majoria d'edat dels fills.
2.3 Altres serveis
2.3.1 Tramitació duplicat de carnet de banda magnètica
2.3.2 Preu d'accés puntual
2.3.2.1 Adults (a tots els serveis esportius)
2.3.2.2 Infantils (només piscina)
2.3.3 Lloguer armariet
2.3.4 Despeses administratives 1a inscripció a un curset
2.3.5 Modificació de modalitat d'abonament
2.3.6 Sessió (1 hora) d'activitats aquàtiques amb monitor personal
2.3.7 Sessió (1 hora) monitor personal de sala
2.3.8 Sessions de fisioteràpia per grups (2 dies setmana)
2.3.9 Sessions de fisioteràpia per grups (3 dies setmana)
2.3.10 Clases dirigides especials (balls de saló, dança del ventre,
arts marcials, pilates o similars)
3. Pistes d'atletisme
3.1 Centres escolars (per cada grup de 30 alumnes o fracció)
3.1.1 Amb un monitor de suport (horari escolar)
3.1.1.1 Un dia setmana/una hora/curs escolar (per cada grup
de 30 alumnes o fracció)
3.1.1.2 Dos dies setmana/una hora/curs escolar (per cada
grup de 30 alumnes o fracció)
3.1.1.3 Accès puntual (1 dia) per cada grup de 60 alumnes o
fracció
3.1.2 Amb monitors propis
3.1.2.1 Un dia setmana/una hora/curs escolar (per cada grup
de 30 alumnes o fracció)
3.1.2.2 Dos dies setmana/una hora/curs escolar (per cada
grup de 30 alumnes o fracció)
3.1.2.3 Accès puntual (1 dia) per cada grup de 60 alumnes o
fracció
3.2 Clubs federats (de dilluns a divendres)

6,01

/unitat

7,17
3,30
5,39
6,28
2,56
28,42
35,54
37,92
56,84
37,92

/sessió
/sessió
/mes

25,76

/hora/curs

45,09

/hora/curs

21,58

/hora

20,61

/hora/curs

36,06

/hora/curs

17,26

/hora

7,92

/atleta
/temp
/atleta
/temp
/atleta
/mes

10,84

/atleta/mes

30,48

/atleta/mes

5,45

/atleta/mes

24,87

/atleta/mes

3.2.1 Fins a categoria cadet

4,29

3.2.2 Des de juvenil fins a sènior (màxim 30 anys)

10,29

3.2.3 Categoria superior (majors de 30 anys)
3.3 Manteniment
3.3.1 Esportista (en general)
3.3.1.1 Normal
3.3.1.2 Amb utilització sala fitness
3.3.2 Jubilat o pensionista
3.3.2.1 Normal
3.3.2.2 Amb utilització sala fitness
3.4 Competicions
3.4.1.1 Mig programa (2-3 hores)

/sessió
/sessió
/mes
/mes
/mes

112,91
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3.4.1.2 Programa complet (4-5 hores)
241,01
3.4.2 Festivals escolars de la ciutat o de fora o competicions de clubs d'altres ciutats
3.4.2.1 Mig programa (2-3 hores)
167,28
3.4.2.2 Programa complet (4-5 hores)
346,05
3.5 Passi d'entrenament, una sessió
4,01
/sessió
3.6 Esports d'equip
3.6.1 Entrenaments
3.6.1.1 Fins a juvenil
11,06
/ hora
3.6.1.2 Sènior
16,17
/ hora
3.6.2 Partits
3.6.2.1 Fins a juvenil
57,94
/partit
3.6.2.2 Sènior
69,49
/partit
4 Gimnasos municipals.
4.1 Usuaris individuals
4.1.1 Condicionament físic per a adults: ( de 15 a 65 anys)
4.1.1.1 tres hores setmanals
4.1.1.1.1 Inscripcions
34,61
4.1.1.1.2 Quota normal
63,94
/trimestre
4.1.1.1.3 Quota jubilats/pensionistes
27,12
/trimestre
4.1.1.2 dues hores setmanals
4.1.1.2.1 Inscripcions
34,61
4.1.1.2.2 Quota normal
42,42
/trimestre
4.1.1.2.3 Quota jubilats/pensionistes
17,94
/trimestre
4.1.1.3 Una hora setmanal
4.1.1.3.1 Inscripcions
34,61
4.1.1.3.2 Quota normal
26,97
/trimestre
4.1.1.3.3 Quota jubilats/pension.
8,97
/trimestre
4.1.2 Escoles d'iniciació (de 3 a 12 anys), curs escolar
4.1.2.1 Quota tres hores setmanals
27,73
/trimestre
4.1.2.2 Quota dues hores setmanals
18,92
/trimestre
4.2 Tramitació del duplicat del carnet
4,29
/unitat
4.3 Grups
4.3.1 Escoles en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes o
fracció)
8,80
/hora
4.3.2 Lloguer del gimnàs a clubs, entitats...
4.3.2.1 Entitats sense ànim de lucre amb monitor propi
17,34
/hora
4.3.2.2 Entitats amb ànim de lucre amb monitor propi
20,02
/hora
4.4 Programa Gimsuau - PAFES
4.4.1 Inscripcions
34,61
4.4.2 Dos dies per setmana
32,37
/trimestre
4.5 Combinat d’activitats dirigides + fitness
4.5.1 Inscripcions
34,61
4.5.2 Tardes (de dl. a dv.)
80,92
/trimestre
4.5.3 Qualsevol horari (de dl. a dv.)
85,23
/trimestre
5. Sales de fitness municipals
5.1 Inscripcions
34,61
5.2 Quota trimestral matí o tarda de dilluns a divendres
69,39
/trimestre
5.1.3 Quota trimestral abonats amb dues franges de dilluns a divendres
matí i tarda
86,67
/trimestre
6. Esquaix (Poliesportiu Casagemes )
6.1 Lloguer de pista
14,00
/hora
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7. Poliesportiu La Plana
7.1 Entrenaments
7.1.1 Fins a juvenils (inclòs)
9,30
/hora
7.1.2 Adults
14,36
/hora
7.2 Encontres
7.2.1 Fins a juvenils (inclòs)
18,44
/hora
7.2.2 Adults
28,61
/hora
7.3 Torneig esportiu o festival en edat escolar
7.3.1 Fins a juvenil
40,93
/hora
7.3.2 Adults
63,49
/hora
7.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes o
fracció)
9,30
/hora
7.5 Lloguer pista per campus poliesportiu
15,19
/hora
8.1 Entrenament
8.1.1 Fins a juvenils (inclòs)
6,82
/hora
8.1.2 Adults
10,74
/hora
8.2 Encontres
8.2.1 Fins a juvenils (inclòs)
13,76
/hora
8.2.2 Adults
21,41
/hora
8.3 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes o
fracció)
6,82
/hora
8.4 Lloguer per a campus poliesportiu
15,34
/hora
9. Poliesportius de Llefià, Casagemes, Països Catalans i Montigalà (Pista central)
9.1 Entrenaments
9.1.1 Fins a juvenils (inclòs)
10,29
/hora
9.1.2 Adults
16,07
/hora
9.2 Encontres
9.2.1 Fins a juvenils (inclòs)
20,64
/hora
9.2.2 Adults
32,02
/hora
9.3 Torneig esportiu o festival en edat escolar
9.3.1 Fins a juvenil
45,62
/hora
9.3.2 Adults
70,77
/hora
9.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30
alumnes o fracció)
10,29
/hora
9.5 Lloguer pista per campus poliesportiu
23,16
/hora
10. Actes esportius i actes no esportius a Poliesportius de Llefià, La Plana, Casagemes Bufalà,
Montigalà, Pistes poliesportives descobertes, Instal·lació esportiva Joaquim Blume, Pistes
d'Atletisme i Camps de futbol de sauló i de gespa
10.1 Actes esportius
78,63
/hora
10.2 Actes no esportius.
138,77 /hora
10.3 Llum artificial (entre les 19 i les 8h)
24,00
/hora
10.4 Servei de consergeria fora de l'horari habitual de la instal.lació
10.4.1 Horari normal
13,26
/hora
10.4.2 Horari festiu o nocturn
26,51
/hora
11. Pavelló Països Catalans. Actes esportius i actes no esportius
11.1 Actes esportius
78,63
/hora
11.2 Actes no esportius.
272,71 /hora
11.3 Llum artificial (entre les 19 i les 8h)
24,00
/hora
11.4 Servei de consergeria fora de l'horari habitual de la instal.lació
11.4.1 Horari normal
13,26
/hora
11.4.2 Horari festiu o nocturn
26,51
/hora
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12. Poliesportiu Bufalà i Instal·lació Esportiva Joaquim Blume
12.1 Entrenaments
12.1.1 Fins a juvenils (inclòs)
12.1.2 Adults
12.1.3 Pista transversal
12.2 Encontres
12.2.1 Fins a juvenils (inclòs)
12.2.2 Adults
12.2.3 Pista transversal
12.3 Torneig esportiu o festival en edat escolar
12.3.1 Fins a juvenil (inclòs)
12.3.2 Adults
12.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes o
fracció)
12.5 Campus Poliesportiu
13. Poliesportius descoberts
13.1 Pista central
13.1.1 Entrenaments
13.1.1.1 Fins a juvenils (inclòs)
13.1.1.2 Adults
13.1.2 Encontres
13.1.2.1 Fins a juvenils (inclòs)
13.1.2.2 Adults
13.1.3 Torneig esportiu o festival en edat escolar
13.1.3.1 Fins a juvenil (inclòs)
13.1.3.2 Adults
13.1.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes
o fracció)
13.1.5 Campus poliesportiu
13.2 Pista transversal
13.2.1 Entrenaments
13.2.1.1 Fins a juvenils (inclòs)
13.2.1.4 Adults
13.2.2 Encontres (una hora)
13.2.2.1 Fins a juvenils (inclòs)
13.2.2.4 Adults
14. Camps de futbol per a entrenaments
14.1 Camps de sauló
14.1.1 Sèniors, 1/2 camp
14.1.2 Juvenils, 1/2 camp
14.1.3 Fins a Cadets (inclòs)
14.1.3.1 1/2 camp
14.1.3.1 1/4 camp
14.1.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes
o fracció) 1/2 camp.
14.1.5 Campus poliesportiu, 1/2 camp
14.2 Camps de gespa artificial
14.2.1 Sèniors, 1/2 camp
14.2.2 Juvenils, 1/2 camp
14.2.3 Fins a Cadets (inclòs)
14.2.3.1 1/2 camp

6,55
10,12
4,32

/hora
/hora
/hora

13,10
20,31
8,64

/hora
/hora
/hora

28,77
44,79

/hora
/hora

6,55
13,54

/hora
/hora

5,45
8,53

/hora
/hora

11,00
17,11

/hora
/hora

24,18
37,74

/hora
/hora

5,45
11,77

/hora
/hora

3,64
5,78

/hora
/hora

7,37
11,50

/hora
/hora

7,37
5,45

/hora
/hora

2,75
1,62

/hora
/hora

5,78
4,29

/hora
/hora

9,90
7,37

/hora
/hora

3,64

/hora
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14.2.3.1 1/4 camp
14.1.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de
30 alumnes o fracció) 1/2 camp.
14.2.5 Campus poliesportiu
14.2.5.1 Entitats sense ànim de lucre, 1/2 camp
14.2.5.2 Entitats amb ànim de lucre, 1/2 camp
14.3. Camps de Futbol 7 (gespa artificial)
14.3.1 Sèniors
14.3.2 Juvenils
14.3.3 Fins a Cadets (inclòs)
14.3.3.1 Tot el camp
14.3.3.1 1/2 camp
15. Camps de futbol per a competicions
15.1 Camps de sauló (una hora)
15.1.1 Sèniors
15.1.2 Juvenils
15.1.3 Fins a Cadets (inclòs)
15.1.3.1 Tot el camp
15.1.3.2 1/2 camp
15.1.4 Torneig esportiu o festival en edat escolar
15.1.4.1 Sèniors
15.1.4.2 Juvenils
15.1.4.3 Fins a Cadets (inclòs)
15.1.4.3.1 Tot el camp
15.1.4.3.2 1/2 camp
15.2 Camps de gespa artificial (una hora)
15.2.1 Sèniors
15.2.2 Juvenils
15.2.3 Fins a Cadets (inclòs)
15.2.3.1 Tot el camp
15.2.3.2 1/2 camp
15.2.4 Torneig esportiu o festival en edat escolar
15.2.4.1 Sèniors
15.2.4.2 Juvenils
15.2.4.3 Fins a Cadets (inclòs)
15.2.4.3.1 Tot el camp
15.2.4.3.2 1/2 camp
15.3. Camps de Futbol 7 (gespa artificial)
15.3.1 Sèniors
15.3.2 Juvenils
15.3.3 Fins a Cadet (inclòs)
15.3.4 Torneig esportiu o festival en edat escolar
15.3.4.1 Sèniors
15.3.4.2 Juvenils
15.3.4.3 Fins a Cadets (inclòs)
16. Complex Esportiu Llefià
16.1 Obertura d'expedient
16.1.1 Adults
16.1.2 Nens
16.1.3 Pensionistes
16.2 Quotes mensuals

2,16

/hora

7,81

/hora

5,78
16,24

/hora
/hora

10,25
7,63

/hora
/hora

3,77
2,23

/hora
/hora

28,28
20,41

/hora
/hora

8,47
4,86

/hora
/hora

62,21
44,90

/hora
/hora

18,63
10,68

/hora
/hora

38,07
27,62

/hora
/hora

11,45
6,56

/hora
/hora

83,76
60,76

/hora
/hora

25,18
14,44

/hora
/hora

26,97
19,57
8,10

/hora
/hora
/hora

59,34
43,06
17,82

/hora
/hora
/hora

60,58
47,26
30,25

Usuari
Usuari
Usuari
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16.2.1 Tots els dies
16.2.2 Abonament matí de dll. a dig.(accés de 7-12 h)
16.2.3.Infantil menors de 16
anys
16.2.4 Gent Gran + tarja rosa de dll. a dig.(accés de 7-12)
16.2.5 General descompte empresa
16.3. Quotes bonificades mensuals (Sobre quotes existents)
16.3.1 Adult piscina de dll. A div (accés 7-18 h)
16.3.2 Gent gran (pisc) antiga TR (accès de dll a dv de 9 a 12 h.)
16.3.3 Quota menors cap de setmana (accès exclusiu caps de
setmana)
16.3.4 Quota adults cap de setmana (accès dv de 17 a 20 h. i caps
de setm)
16.3.5 Quota familia nombrosa adults (accès dv de 17 a 20 h. i caps
de setm)
16.3.6 Quota infantil (accès dv de 17 a 20 h. i caps de setmana)

43,85
35,87
31,89
31,89
39,47
20,56
10,29
10,29
15,43
15,43
15,43

Els abonats a la instal·lació gaudiran d'una bonificació del 50% en els cursets de natació,
cursets de terapeutica aquàtica i terrestre.
16.4 Entrada puntual
16.4.1 Fins a 15 anys
16.4.2 Més de 15 anys
16.5 Altres serveis
16.5.1 Cadenat
16.5.2 Armariet gran (mensual)
16.5.3 Armariet petit (mensual)
16.5.4. Duplicat targeta
16.5.5 Caixa seguretat
16.5.6 Canvi quota
16.5.7 Assegurança menors 6 anys puntual
16.5.8 Assegurança menors 6 anys anual
16.5.9 Polsera
16.6 Entrenador personal (ATP)
16.6.1 ATP benvinguda
16.6.2 ATP Objectius
16.7
Entrenador
Personal
16.7.1 Sessió individual
16.7.2 Abonament 5 sessions individual
16.7.3 Abonament 10 sessions individual
16.7.4 Sessió 2 persones
16.7.5 Abonament 5 sessions 2 persones
16.7.6 Abonament 10 sessions 2 persones
17 Altres serveis
17.1 Campus poliesportiu
17.1.1 Campus poliesportiu matí (6-7 h/dia) dues
setmanes de dilluns a div.
17.1.2 Campus poliesportiu matí (6-7 h/dia) tot el mes de
dilluns a div.
17.1.3 Campus poliesportiu matí i tarda (10-12 h/dia) dinar
inclos

5,70
9,79

Sessió
Sessió

3,20
3,93
2,92
1,72
0,92
3,02
2,33
10,34
4,11

/unitat
/unitat
/unitat
/unitat
/unitat
/unitat
/unitat
/unitat
/unitat

7,49
10,49

36,96
173,82
329,67
57,94
273,72
518,48

104,55
198,09
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dues setmanes de dilluns a divendres
264,12
17.1.4 Campus poliesportiu matí i tarda (10-12 h/dia) dinar
inclòs
tot el mes de dilluns a divendres
495,22
17 Altres serveis
17.2 Lloguer d'armariets
10,79
/trimestre
17.3 Inscripció a la Cursa Popular Ciutat de Badalona
17.3.1 Inscripció a la Cursa Popular Ciutat de Badalona (Circuit
gran)
5,00
/inscripció
17.3.1 Inscripció a la Cursa Popular Ciutat de Badalona
(Circuit mitjà i mini)
2,00
/inscripció
(...)
Ha de dir:
(...)
ANNEX IX. PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
MUNICIPALS
1. Piscines Municipals
2. Complex Esportiu Sistrells
3. Pistes d'Atletisme
4. Gimnasos municipals
5. Sala de fitness
6. Esquaix
7. Poliesportiu La Plana
8. Poliesportius de Llefià, Casagemes, Països Catalans i Montigalà (transversal)
9. Poliesportius de Llefià, Casagemes, Països Catalans i Montigalà (central)
10. Actes esportius i actes no esportius a Poliesportius de Llefià, La Plana, Casagemes Bufalà,
Montigalà, Països Catalans, Pistes poliesportives descobertes, Instal·lació Esportiva Joaquim
Blume, Pistes d'atletisme i Camps de Futbol de sauló i de gespa
11. Poliesportiu Bufalà i Instal·lació Esportiva Joaquim Blume.
12. Poliesportius descoberts
13. Camps de futbol per a entrenaments, 1/2 camp.
14. Camps de futbol, competicions
15. Complex Esportiu Llefià
16. Altres serveis
1. Piscines Municipals
1.1. Inscripció per abonament
1.1.1 Adults: A partir de 15 anys
1.1.2 Menors: De 10 a 14 anys
1.1.3 Jubilats/Pensionistes
1.1.4 Família nombrosa: Adults i menors
1.2 Quotes trimestrals
1.2.1 Abonament general (franja de dues hores diàries)
1.2.1.1 Adults: A partir de 15 anys
1.2.1.2 Menors: De 10 a 14 anys
1.2.1.3 Jubilats/Pensionistes
1.2.1.4 Família nombrosa: Adults i menors
1.2.1.4.1 Adults
1.2.1.4.2 Menors
1.2.2 Abonaments de cap de setmana
1.2.2.1 Adults: A partir de 15 anys

65,68
50,77
33,15
9,67

/membre

55,19
34,08
24,77
44,06
25,43
31,58
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1.2.2.2 Menors: De 10 a 14 anys
22,61
1.2.2.3 Jubilats/Pensionistes
14,13
1.2.2.4 Família nombrosa: Adults i menors
1.2.2.4.1 Adults
25,10
1.2.2.4.2 Menors
17,01
1.2.3 Abonaments (dues franges horàries de dues hores)
1.2.3.1 Adults: A partir de 15 anys
82,78
1.2.3.2 Menors: De 10 a 14 anys
48,87
1.2.3.3 Jubilats/Pensionistes
37,02
1.2.3.4 Família nombrosa: Adults i menors
1.2.3.4.1 Adults
66,16
1.2.3.4.2 Menors
36,62
1.3 Clubs de natació de la ciutat
1.3.1 Fins a 15 anys (quota trimestral)
11,53
1.3.2 Majors de 15 anys (quota trimestral)
23,11
1.3.3 Entrenaments especials d'entitats de la ciutat
7,65
1.3.4 Competicions i festivals de natació, a partir de la quarta
jornada
71,32
1.3.5 Competicions de waterpolo, a partir de la cinquena jornada
78,63
1.4 Tramitació del duplicat del carnet
4,29
1.5 Accés puntual a piscines municipals.
1.5.1 Adults
4,72
1.5.2 Menors de 10 a 14 anys
2,88
1.6 Cursets
1.6.1 Curset curs escolar (una sessió setmanal)
1.6.1.1 Curset per a Infantils 1r. Cicle (nadons) de 6 a 36
mesos
105,89
1.6.1.2 Curset per a Educació Infantil 2n. cicle de 3 a 5 anys 104,06
1.6.1.3 Curset per a Educació Primària de 6 a 12 anys
71,76
1.6.1.4 Curset per a E. Secundaria Obligatòria de 13 a 16
anys
69,93
1.6.1.5 Curset per a gent gran a partir de 65 anys
50,76
1.6.1.6 Curset per a educació especial
68,65
1.6.2 Curset curs escolar una sessió/set. amb monitors propis
1.6.2.1 Primària, Secundària i Postobligatoria
5,32
1.6.3 Curset Pre-maternal (CAD)
1.6.3.1 Prematernal (dos dies/setm)
15,02
1.6.3.2 Prematernal (1 dia/setm)
9,31
1.6.4 Curset Intensiu natació o activitat dirigida física dins l'aigua (1 mes)
1.6.4.1 Infantils 1r. Cicle (nadons) de 6 a 36 mesos (cinc
dies/set.)
72,58
1.6.4.2 Infantils 1r. Cicle (nadons) de 6 a 36 mesos (tres
dies/set)
46,21
1.6.4.3 Infantils 1r. Cicle (nadons) de 6 a 36 mesos (dos
dies/set.)
31,53
1.6.4.4 Infantils 1r. Cicle (nadons) de 6 a 36 mesos (1
dia/setm)
15,91
1.6.4.5 Educació Infantil 2n. cicle
de 3 a 5 anys (cinc
dies/setm)
72,59
1.6.4.6 Educació Infantil 2n. cicle
de 3 a 5 anys (tres
dies/setm)
44,38
1.6.4.7 Educació Infantil 2n cicle
de 3 a 5 anys (dos 29,58

/esportista
/esportista
/carrer /hora
/hora
/partit
/unitat
/sessió
/sessió

/curs/alumne
/curs/alumne
/curs/alumne
/curs/alumne
/curs/alumne
/curs/alumne
/alumne/mes
/mes
/mes

/mes
/mes
/mes
/mes
/mes
/mes
/mes
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dies/setm)
1.6.4.8 Educació Infantil 2n. cicle de 3 a 5 anys (1 dia/setm)
1.6.4.9 E. Primària de 6 a 12 anys (cinc dies/setm)
1.6.4.10 E. Primària de 6 a 12 anys (tres dies/setm)
1.6.4.11 E. Primària de 6 a 12 anys (dos dies/setm)
1.6.4.12 E. Primària de 6 a 12 anys (1 dia/setm)
1.6.4.13 E. Secundaria Obligatòria de 13 a 16 anys (cinc
dies/set.)
1.6.4.14 E. Secundaria Obligatòria de 13 a 16 anys (tres
dies/set.)
1.6.4.15 E. Secundaria Obligatòria de 13 a 16 anys (dos
dies/set.)
1.6.4.16 E. Secundaria Obligatòria de 13 a 16 anys (1
dia/setm)
1.6.4.17 Joves de 17 a 29 anys (cinc dies/setm)
1.6.4.18 Joves de 17 a 29 anys (tres dies/setm)
1.6.4.19 Joves de 17 a 29 anys (dos dies/setm)
1.6.4.20 Joves de 17 a 29 anys (1 dia/setm)
1.6.4.21 Adults de 30 a 64 anys (cinc dies/setm)
1.6.4.22 Adults de 30 a 64 anys (tres dies/setm)
1.6.4.23 Adults de 30 a 64 anys (dos dies/setm)
1.6.4.24 Adults de 30 a 64 anys (1 dia/setm)
1.6.5 Cursets intensius natació per entitats
2. Complex Esportiu Sistrells (Abonaments al Complex Esportiu)
2.1 Inscripció
2.2 Quotes mensuals
2.2.1 Adults de 17 a 64 anys
2.2.1.1 Tots els dies
2.2.1.2 Laborables matí (7-15 h.)
2.2.1.3 Caps de setmana
2.2.2.Infantil de 6 a 10 anys
2.2.2.1 Tots els dies
2.2.2.2 Caps de setmana
2.2.3. Júnior d'11 a 16 anys
2.2.3.1 Tots els dies
2.2.3.2 Caps de setmana
2.2.4 Gent Gran (65 anys o més)
2.2.4.1. Tots els dies
2.2.5 Unitat familiar (1)
(1) S'enten per unitat familiar, els membres de la mateixa
família (pares i fills), que visquin a la mateixa residència
fins a la majoria d'edat dels fills.
2.3 Altres serveis
2.3.1 Tramitació duplicat de carnet de banda magnètica
2.3.2 Preu d'accés puntual
2.3.2.1 Adults (a tots els serveis esportius)
2.3.2.2 Infantils (només piscina)
2.3.3 Lloguer armariet
2.3.4 Despeses administratives 1a inscripció a un curset
2.3.5 Modificació de modalitat d'abonament
2.3.6 Sessió (1 hora) d'activitats aquàtiques amb monitor personal
2.3.7 Sessió (1 hora) monitor personal de sala

14,69
52,80
31,19
21,16
10,64

/mes
/mes
/mes
/mes
/mes

50,92

/mes

29,26

/mes

19,28

/mes

9,97
71,76
47,60
33,19
17,57
77,13
50,81
35,30
18,12
3,99

/mes
/mes
/mes
/mes
/mes
/mes
/mes
/mes
/mes
/ses./alumne

47,66

36,68
32,54
29,35

/mes
/mes
/mes

29,35
20,33

/mes
/mes

32,92
24,87

/mes
/mes

29,35
76,28

/mes
/mes

6,05

/unitat

7,23
3,32
5,43
6,32
2,57
28,62
35,79

/sessió
/sessió
/mes

/sessió
/sessió
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2.3.8 Sessions de fisioteràpia per grups (2 dies setmana)
38,19
/mes
2.3.9 Sessions de fisioteràpia per grups (3 dies setmana)
57,24
/mes
2.3.10 Clases dirigides especials (balls de saló, dança del ventre, 38,19
/mes
arts marcials, pilates o similars)
3. Pistes d'atletisme
3.1 Centres escolars (per cada grup de 30 alumnes o fracció)
3.1.1 Amb un monitor de suport (horari escolar)
3.1.1.1 Un dia setmana/una hora/curs escolar (per cada grup
de 30 alumnes o fracció)
25,94
/hora/curs
3.1.1.2 Dos dies setmana/una hora/curs escolar (per cada
grup de 30 alumnes o fracció)
45,40
/hora/curs
3.1.1.3 Accès puntual (1 dia) per cada grup de 60 alumnes o
fracció
21,73
/hora
3.1.2 Amb monitors propis
3.1.2.1 Un dia setmana/una hora/curs escolar (per cada grup
de 30 alumnes o fracció)
20,75
/hora/curs
3.1.2.2 Dos dies setmana/una hora/curs escolar (per cada
grup de 30 alumnes o fracció)
36,31
/hora/curs
3.1.2.3 Accès puntual (1 dia) per cada grup de 60 alumnes o
fracció
17,38
/hora
3.2 Clubs federats (de dilluns a divendres)
3.2.1 Fins a categoria cadet
4,32
/atleta /temp
3.2.2 Des de juvenil fins a sènior (màxim 30 anys)
10,36
/atleta /temp
3.2.3 Categoria superior (majors de 30 anys)
7,97
/atleta /mes
3.3 Manteniment
3.3.1 Esportista (en general)
3.3.1.1 Normal
10,92
/atleta/mes
3.3.1.2 Amb utilització sala fitness
30,69
/atleta/mes
3.3.2 Jubilat o pensionista
3.3.2.1 Normal
5,49
/atleta/mes
3.3.2.2 Amb utilització sala fitness
25,04
/atleta/mes
3.4 Competicions
3.4.1.1 Mig programa (2-3 hores)
113,70
3.4.1.2 Programa complet (4-5 hores)
242,70
3.4.2 Festivals escolars de la ciutat o de fora o competicions de clubs d'altres ciutats
3.4.2.1 Mig programa (2-3 hores)
168,45
3.4.2.2 Programa complet (4-5 hores)
348,47
3.5 Passi d'entrenament, una sessió
4,04
/sessió
3.6 Esports d'equip
3.6.1 Entrenaments
3.6.1.1 Fins a juvenil
11,14
/ hora
3.6.1.2 Sènior
16,29
/ hora
3.6.2 Partits
3.6.2.1 Fins a juvenil
58,34
/partit
3.6.2.2 Sènior
69,98
/partit
4 Gimnasos municipals.
4.1 Usuaris individuals
4.1.1 Condicionament físic per a adults: ( de 15 a 65 anys)
4.1.1.1 tres hores setmanals
4.1.1.1.1 Inscripcions
34,85
4.1.1.1.2 Quota normal
64,38
/trimestre
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4.1.1.1.3 Quota jubilats/pensionistes
4.1.1.2 dues hores setmanals
4.1.1.2.1 Inscripcions
4.1.1.2.2 Quota normal
4.1.1.2.3 Quota jubilats/pensionistes
4.1.1.3 Una hora setmanal
4.1.1.3.1 Inscripcions
4.1.1.3.2 Quota normal
4.1.1.3.3 Quota jubilats/pension.
4.1.2 Escoles d'iniciació (de 3 a 12 anys), curs escolar
4.1.2.1 Quota tres hores setmanals
4.1.2.2 Quota dues hores setmanals
4.2 Tramitació del duplicat del carnet
4.3 Grups
4.3.1 Escoles en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes o
fracció)
4.3.2 Lloguer del gimnàs a clubs, entitats...
4.3.2.1 Entitats sense ànim de lucre amb monitor propi
4.3.2.2 Entitats amb ànim de lucre amb monitor propi
4.4 Programa Gimsuau - PAFES
4.4.1 Inscripcions
4.4.2 Dos dies per setmana
4.5 Combinat d’activitats dirigides + fitness
4.5.1 Inscripcions
4.5.2 Tardes (de dl. a dv.)
4.5.3 Qualsevol horari (de dl. a dv.)
5. Sales de fitness municipals
5.1 Inscripcions
5.2 Quota trimestral matí o tarda de dilluns a divendres
5.3 Quota trimestral abonats amb dues franges de dilluns a divendres
matí i tarda
6. Esquaix (Poliesportiu Casagemes )
6.1 Lloguer de pista
7. Poliesportiu La Plana
7.1 Entrenaments
7.1.1 Fins a juvenils (inclòs)
7.1.2 Adults
7.2 Encontres
7.2.1 Fins a juvenils (inclòs)
7.2.2 Adults
7.3 Torneig esportiu o festival en edat escolar
7.3.1 Fins a juvenil
7.3.2 Adults
7.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes o
fracció)
7.5 Lloguer pista per campus poliesportiu
8.1 Entrenament
8.1.1 Fins a juvenils (inclòs)
8.1.2 Adults
8.2 Encontres
8.2.1 Fins a juvenils (inclòs)

27,31

/trimestre

34,85
42,72
18,07

/trimestre
/trimestre

34,85
27,16
9,03

/trimestre
/trimestre

27,92
19,06
4,29

/trimestre
/trimestre
/unitat

8,87

/hora

17,46
20,16

/hora
/hora

34,85
32,59

/trimestre

34,85
81,49
85,83

/trimestre
/trimestre

34,85
69,87

/trimestre

87,28

/trimestre

14,00

/hora

9,37
14,46

/hora
/hora

18,57
28,81

/hora
/hora

41,22
63,94

/hora
/hora

9,37
15,30

/hora
/hora

6,87
10,81

/hora
/hora

13,85

/hora
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8.2.2 Adults
21,56
/hora
8.3 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes o
fracció)
6,87
/hora
8.4 Lloguer per a campus poliesportiu
15,45
/hora
9. Poliesportius de Llefià, Casagemes, Països Catalans i Montigalà (Pista central)
9.1 Entrenaments
9.1.1 Fins a juvenils (inclòs)
10,36
/hora
9.1.2 Adults
16,18
/hora
9.2 Encontres
9.2.1 Fins a juvenils (inclòs)
20,78
/hora
9.2.2 Adults
32,25
/hora
9.3 Torneig esportiu o festival en edat escolar
9.3.1 Fins a juvenil
45,94
/hora
9.3.2 Adults
71,26
/hora
9.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30
alumnes o fracció)
10,36
/hora
9.5 Lloguer pista per campus poliesportiu
23,33
/hora
10. Actes esportius i actes no esportius a Poliesportius de Llefià, La Plana, Casagemes Bufalà,
Montigalà, Països Catalans, Pistes poliesportives descobertes, Instal·lació esportiva Joaquim
Blume, Pistes d'Atletisme i Camps de futbol de sauló i de gespa
10.1 Actes esportius
79,18
/hora
10.2 Actes no esportius.
139,74 /hora
10.3 Llum artificial (entre les 19 i les 8h)
24,16
/hora
10.4 Servei de consergeria fora de l'horari habitual de la instal.lació
10.4.1 Horari normal
13,35
/hora
10.4.2 Horari festiu o nocturn
26,69
/hora
11. Poliesportiu Bufalà i Instal·lació Esportiva Joaquim Blume
11.1 Entrenaments
11.1.1 Fins a juvenils (inclòs)
6,59
/hora
11.1.2 Adults
10,19
/hora
11.1.3 Pista transversal
4,35
/hora
11.2 Encontres
11.2.1 Fins a juvenils (inclòs)
13,19
/hora
11.2.2 Adults
20,45
/hora
11.2.3 Pista transversal
8,70
/hora
11.3 Torneig esportiu o festival en edat escolar
11.3.1 Fins a juvenil (inclòs)
28,98
/hora
11.3.2 Adults
45,10
/hora
11.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes o
fracció)
6,59
/hora
11.5 Campus Poliesportiu
13,64
/hora
12. Poliesportius descoberts
12.1 Pista central
12.1.1 Entrenaments
12.1.1.1 Fins a juvenils (inclòs)
5,49
/hora
12.1.1.2 Adults
8,59
/hora
12.1.2 Encontres
12.1.2.1 Fins a juvenils (inclòs)
11,08
/hora
12.1.2.2 Adults
17,23
/hora
12.1.3 Torneig esportiu o festival en edat escolar
12.1.3.1 Fins a juvenil (inclòs)
24,35
/hora
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12.1.3.2 Adults
12.1.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes
o fracció)
12.1.5 Campus poliesportiu
12.2 Pista transversal
12.2.1 Entrenaments
12.2.1.1 Fins a juvenils (inclòs)
12.2.1.2 Adults
12.2.2 Encontres (una hora)
12.2.2.1 Fins a juvenils (inclòs)
12.2.2.2 Adults
13. Camps de futbol per a entrenaments
13.1 Camps de sauló
13.1.1 Sèniors, 1/2 camp
13.1.2 Juvenils, 1/2 camp
13.1.3 Fins a Cadets (inclòs)
13.1.3.1 1/2 camp
13.1.3.2 1/4 camp
13.1.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes
o fracció) 1/2 camp.
13.1.5 Campus poliesportiu, 1/2 camp
13.2 Camps de gespa artificial
13.2.1 Sèniors, 1/2 camp
13.2.2 Juvenils, 1/2 camp
13.2.3 Fins a Cadets (inclòs)
13.2.3.1 1/2 camp
13.2.3.2 1/4 camp
13.2.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de
30 alumnes o fracció) 1/2 camp.
13.2.5 Campus poliesportiu
13.2.5.1 Entitats sense ànim de lucre, 1/2 camp
13.2.5.2 Entitats amb ànim de lucre, 1/2 camp
13.3. Camps de Futbol 7 (gespa artificial)
13.3.1 Sèniors
13.3.2 Juvenils
13.3.3 Fins a Cadets (inclòs)
13.3.3.1 Tot el camp
13.3.3.2 1/2 camp
14. Camps de futbol per a competicions
14.1 Camps de sauló (una hora)
14.1.1 Sèniors
14.1.2 Juvenils
14.1.3 Fins a Cadets (inclòs)
14.1.3.1 Tot el camp
14.1.3.2 1/2 camp
14.1.4 Torneig esportiu o festival en edat escolar
14.1.4.1 Sèniors
14.1.4.2 Juvenils
14.1.4.3 Fins a Cadets (inclòs)
14.1.4.3.1 Tot el camp
14.1.4.3.2 1/2 camp

38,00

/hora

5,49
11,85

/hora
/hora

3,66
5,82

/hora
/hora

7,42
11,58

/hora
/hora

7,42
5,49

/hora
/hora

2,77
1,63

/hora
/hora

5,82
4,32

/hora
/hora

9,97
7,42

/hora
/hora

3,66
2,17

/hora
/hora

7,87

/hora

5,82
16,35

/hora
/hora

10,32
7,68

/hora
/hora

3,79
2,25

/hora
/hora

28,48
20,56

/hora
/hora

8,53
4,89

/hora
/hora

62,65
45,22

/hora
/hora

18,76
10,76

/hora
/hora
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14.2 Camps de gespa artificial (una hora)
14.2.1 Sèniors
14.2.2 Juvenils
14.2.3 Fins a Cadets (inclòs)
14.2.3.1 Tot el camp
14.2.3.2 1/2 camp
14.2.4 Torneig esportiu o festival en edat escolar
14.2.4.1 Sèniors
14.2.4.2 Juvenils
14.2.4.3 Fins a Cadets (inclòs)
14.2.4.3.1 Tot el camp
14.2.4.3.2 1/2 camp
14.3. Camps de Futbol 7 (gespa artificial)
14.3.1 Sèniors
14.3.2 Juvenils
14.3.3 Fins a Cadet (inclòs)
14.3.4 Torneig esportiu o festival en edat escolar
14.3.4.1 Sèniors
14.3.4.2 Juvenils
14.3.4.3 Fins a Cadets (inclòs)
15. Complex Esportiu Llefià
15.1 Obertura d'expedient
15.1.1 Adults
15.1.2 Nens
15.1.3 Pensionistes
15.2 Quotes mensuals
15.2.1 Tots els dies
15.2.2 Abonament matí de dll. a dig.(accés de 7-12 h)
15.2.3.Infantil menors de 16
anys
15.2.4 Gent Gran + tarja rosa de dll. a dig.(accés de 7-12)
15.2.5 General descompte empresa
15.3. Quotes bonificades mensuals (Sobre quotes existents)
15.3.1 Adult piscina de dll. A div (accés 7-18 h)
15.3.2 Gent gran (pisc) antiga TR (accès de dll a dv de 9 a 12 h.)
15.3.3 Quota menors cap de setmana (accès exclusiu caps de
setmana)
15.3.4 Quota adults cap de setmana (accès dv de 17 a 20 h. i caps
de setm)
15.3.5 Quota família nombrosa adults (accès dv de 17 a 20 h. i caps
de setm)
15.3.6 Quota infantil (accès dv de 17 a 20 h. i caps de setmana)

38,34
27,81

/hora
/hora

11,53
6,61

/hora
/hora

84,34
61,19

/hora
/hora

25,36
14,54

/hora
/hora

27,16
19,71
8,16

/hora
/hora
/hora

59,76
43,36
17,95

/hora
/hora
/hora

61,01
47,59
30,46

usuari
usuari
usuari

44,15
36,13
32,12
32,12
39,74
20,71
10,36
10,36
15,54
15,54
15,54

Els abonats a la instal·lació gaudiran d'una bonificació del 50% en els cursets de natació,
cursets de terapèutica aquàtica i terrestre.
15.4 Entrada puntual
15.4.1 Fins a 15 anys
15.4.2 Més de 15 anys
15.5 Altres serveis
15.5.1 Cadenat
15.5.2 Armariet gran (mensual)

5,74
9,85

sessió
sessió

3,23
3,95

/unitat
/unitat
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15.5.3 Armariet petit (mensual)
2,94
/unitat
15.5.4. Duplicat targeta
1,73
/unitat
15.5.5 Caixa seguretat
0,93
/unitat
15.5.6 Canvi quota
3,04
/unitat
15.5.7 Assegurança menors 6 anys puntual
2,35
/unitat
16.5.8 Assegurança menors 6 anys anual
10,41
/unitat
15.5.9 Polsera
4,14
/unitat
15.6 Entrenador personal (ATP)
15.6.1 ATP benvinguda
7,54
15.6.2 ATP Objectius
10,56
15.7
Entrenador
Personal
15.7.1 Sessió individual
37,22
15.7.2 Abonament 5 sessions individual
175,04
15.7.3 Abonament 10 sessions individual
331,98
15.7.4 Sessió 2 persones
58,34
15.7.5 Abonament 5 sessions 2 persones
275,64
15.7.6 Abonament 10 sessions 2 persones
522,11
16 Altres serveis
16.1 Campus poliesportiu
16.1.1 Campus poliesportiu matí (6-7 h/dia) dues
105,28
setmanes de dilluns a div.
16.1.2 Campus poliesportiu matí (6-7 h/dia) tot el mes de
199,48
dilluns a div.
16.1.3 Campus poliesportiu matí i tarda (10-12 h/dia) dinar
inclos
dues setmanes de dilluns a divendres
265,97
16.1.4 Campus poliesportiu matí i tarda (10-12 h/dia) dinar
inclòs
tot el mes de dilluns a divendres
498,69
16 Altres serveis
16.2 Lloguer d'armariets
10,86
/trimestre
16.3 Inscripció a curses organitzades directament per l’Ajuntament
16.3.1 Inscripció a curses amb un circuit igual o major a 5000 mts
5,00
/inscripció
16.3.2 Inscripció a curses amb un circuit menor a 5000
mts.
2,00
/inscripció
(...)
TERCER.- Aquestes modificacions entraran en vigor l’1 de setembre de 2014 un cop
s’hagin publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i, en tot cas,
quan s’hagin acomplert els requisits del procediment establert pels articles 49 i 70.2 de la
Llei reguladora de les bases del règim local, i continuaran en vigor mentre no s’acordi
modificar-les o derogar-les.
QUART.- SOTMETRE el seu contingut a informació pública i audiència dels interessats per
un termini de 30 dies hàbils, mitjançant la seva exposició pública en el Tauler d’Anuncis de
l’Ajuntament, i publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en un diari dels de major difusió en el mateix àmbit territorial, per tal que puguin
presentar-se reclamacions i suggeriments, que de produir-se hauran de ser resoltes per
l’òrgan competent de la seva aprovació. En cas de no haver-hi cap reclamació o
suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un nou acord.
CINQUÈ.- ORDENAR la traducció al castellà del text íntegre d’aquesta modificació, per a la
seva difusió entre les persones interessades que ho requereixin.
Votació.
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El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
9 CG-2014/4661 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit pels drets d'autor de
l'actuació de la Banda Simfònica de Badalona el dia 14/05/2011.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte
Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit
Òrgan que resol
Junta de Govern Local
Expedient
0639-GE-EXT2014/000002
Caràcter
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional
Procediment d’adjudicació GE-EXT GE-EXT Despeses exercicis Tancats
Objecte de l’expedient
Reconeixement de crèdit pels drets d'autor de l'actuació de la
Banda Simfònica de Badalona el dia 14/05/2011
Fets
1. En data 27 de març de 2014 ha fet entrada al departament d’Acció Cultural la següent
factura, emesa per la SOCIETAT GENERAL D AUTORS I EDITORS amb NIF G28029643:
Núm. Fra

Data

Import

26329536

06/03/2014

226,88

Aplic

NIF

Tercer

G28029643

SOCIETAT GENERAL D’AUTORS I EDITORS

2. En data 5 de maig de 2014, el cap del departament d’Acció Cultural ha emès un informe
tècnic segons el qual informa que la factura presentada corresponen a espectacles
sotmesos al degut pagament de drets d’autor, i que es tracta d’un acte realitzat en la
programació del departament d’Acció Cultural durant el mes de maig de l’any 2011. Per
últim, informa que la quantitat 226,88 euros, haurà d’anar a càrrec de l’aplicació
pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

2014 N 331 3340 22612

A

201400034810

Import
226,88

3. S’ha emès el corresponent informe jurídic, de data 7 de maig de 2014, d’adequació de
les actuacions.
4. En data 19 de maig de 2014, la intervenció municipal va informar favorablement
l’autorització de despesa.
Fonaments de dret
1. Segons disposa l’art. 25.2.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, en la redacció donada pel numero vuit de l'article primer de la Llei 27/2013, 27
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, el Municipi exercirà en
tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les
comunitats autònomes, les matèries següents: [...] m) Promoció de la cultura i equipaments
culturals.
2. De conformitat amb l’art. 3 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les
administracions públiques i de procediment administratiu comú (LRJPAC), les
administracions públiques han de servir amb objectivitat els interessos generals i actuen
d’acord amb els principis d’eficàcia, de jerarquia, descentralització, desconcentració i
coordinació amb ple sotmetiment a la Constitució, a la Llei i al Dret. De la mateixa manera,
hauran de respectar en la seva actuació, els principis de bona fe i de confiança legítima.
3. La SGAE és una entitat de gestió col·lectiva de drets d’autor autoritzada per l’Ordre
Ministerial de Cultura d’1 de juny de 1988 i que, com a tal es regeix per les disposicions del
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títol IV del llibre III del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, mitjançant el qual
s’aprova el Text refós de la llei de propietat intel·lectual, i pels seus estatuts, segons la
redacció aprovada per l’Ordre del Ministeri de Cultura de 21 de febrer de 1995.
4. L’article 10.9 del Títol preliminar del Codi civil recull la figura de l’enriquiment sense
causa coma font d’obligacions.
5. Segons reiterada jurisprudència del T.S., concretament, la Sentència del T.S., Sala del
Contenciós Administratiu, de 21 de març de 1991 i que diu
" ......Porque el enriquecimiento sin causa viene a corregir situaciones de total desequilibrio,
en relaciones que, carentes de ropaje jurídico, materialmente han existido produciendo
beneficios concretos en una de las partes, a costa de la otra. Con ello se originan unos
efectos sin causa –enriquecimiento y empobrecimiento- al no venir respaldados por las
formas exigidas en el régimen administrativo. Más estos efectos sin causa, por la forma, se
convierten en determinantes de la causa que los corrige y repara.
Así pues,.........la causa del abono no es la causa del contrato inexistente en lo formal sino
la causa de que no se produzca un enriquecimiento y un empobrecimiento sin causa.”
6. Donada la manca de regulació puntual i sistematitzada en dret positiu de la institució de
l’enriquiment injust o sense causa, la doctrina jurisprudencial de les Sales Primera i Segona
del Tribunal Suprem ha anat establint els requisits que es consideren necessaris per a la
concurrència d’aquell, per totes la STS de 28 de setembre de 1999, Sala 3ª, Secció 7ª:
“Para que concurra la apreciación del enriquecimiento injusto, son necesarios los siguientes
elementos: a) aumento del patrimonio del enriquecido; b) correlativo empobrecimiento del
actor; c) falta de causa que justifique el enriquecimiento y d) inexistencia de precepto legal
que excluya la aplicación del principio, máxime cuando conforme a reiterada jurisprudencia
tanto civil como contencioso- administrativa, estima que no puede aplicarse el principio
prohibitivo del enriquecimiento, cuando tiene su base en un contrato, en la ley, o en una
sentencia, como ha declarado la Sala Primera del Tribunal Supremo por Sentencia de 14
de diciembre de 1993”.
L’esmentada sentència, determina com a un dels requisits per a la procedència de l’acció
per enriquiment injust o sense causa, “l’empobriment de qui reclama o d’aquell en el nom
del qual es reclami, pecuniàriament acceptable, entès sempre en el seu sentit més ampli,
que no provingui directament del comportament de qui el pateix”.
7. Així doncs, en el cas objecte del present informe, entenem que es donen els requisits
expressats a l’antecedent anterior, per la qual cosa s’estima l’obligació de pagament de les
factures, sense perjudici de les eventuals responsabilitats que es puguin derivar (STS de 24
de juliol de 1992) i conforme les previsions de l’article 41 i concordants LRJPAC.
8. Segons disposa l’art. 214 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals
(RDLEG 2/2004, de 5 de març) (TRLHL), la intervenció municipal ha d’emetre informe,
certificant l’existència de crèdit.
9. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern Local, en acord
adoptat en la sessió de data 05/07/2011.
En aquest sentit, segons la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de
setembre de 2013, les sessions de la Junta de Govern que acordin matèries delegades pel
Ple hauran de ser públiques, i els acords també hauran de passar per la comissió
informativa oportuna.
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.
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PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de SOCIETAT GENERAL
D’AUTORS I EDITORS, amb NIF G2802964-3, i la despesa corresponent contreta a
l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2014 N 331 3340 22612

A

201400034810

226,88

SEGON.- Aprovar la factura incorporada a l’expedient, la qual correspon a l’execució dels
treballs realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent responsable
dels treballs i/o serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient s’ha
complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra
Data
Import
Aplic
NIF
Tercer
26329536

06/03/2014

226,88

G28029643

SOCIETAT
GENERAL
D’AUTORS I EDITORS

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
G2802964-3
SOCIETAT GENERAL D’AUTORS I EDITORS
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
10 Proposicions urgents.
CG-2014/4667 PROPOSTA. Aprovar la sol·licitud d'un recurs tècnic del Catàleg de
Serveis 2014 en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució:
Sol·licitud a la Diputació de Barcelona d’un recurs del Catàleg de
Serveis 2014 en el marc del Pla “Xarxa de Governs locals 20122015”
Òrgan que resol:
Junta de Govern Local
Caràcter
de
la Exhaureix la via administrativa
resolució:
Interessat:
Diputació de Barcelona
Núm. expedient:
272/Z-22/14
Referència
JGL 27.06.14
addicional
Fets
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de 2012, va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu protocol general, publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona núm. 022012013256, de 8.06.2012.
El Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” és l’instrument preferent per a l’exercici de les
funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona i el seu Protocol
general té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de les
actuacions i dels recursos que es comprenguin en el Pla de referència.
2. El Ple de l’Ajuntament de Badalona, en sessió de data 24 de juliol de 2012, va aprovar
l’adhesió d’aquest Ajuntament al Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu Protocol
general, abans esmentats, d’acord amb la clàusula setzena d’aquest Protocol.
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 30 de gener de 2014, ha
aprovat, entre d’altres, el Catàleg de concertació de l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”, així com el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió dels
recursos que s’inclouen. L’anunci corresponent s’ha publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 5 de febrer de 2014, núm. registre 022014002690.
4. El Catàleg de l’any 2014 i el seu règim regulador presenta diverses novetats respecte al
de l’any 2013. Entre d’altres, amplia el pressupost del Catàleg de 40,7 a 50,2 milions
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d’euros, dels quals 25,6 corresponen a ajuts econòmics, 15,7 a fons de prestació que
s’aprovaran properament i 8,9 milions a recursos tècnics i materials, ampliant-se també els
recursos catalogats de 202 a 217 recursos, tot considerant la situació de manca de
finançament dels governs locals i de més necessitat de les persones vulnerables derivada
de l’actual crisi econòmica.
En el cas dels recursos consistents en ajuts econòmics, s’estableix un sistema de puntuació
sobre base 100 que assigna a cada criteri de valoració una puntuació màxima indicativa de
la seva rellevància en funció dels objectius definits per les àrees corporatives.
Per a la concessió dels recursos continguts en el Catàleg es preveu el procediment de
concessió en règim de concurrència competitiva quan es tracti d’ajuts econòmics i el
procediment de concessió directa per a la resta de recursos. Les transferències consistents
en fons de prestació s’han de distribuir, en tot cas, per criteris objectius i unívocs que
estiguin relacionats amb l’objecte finançat i que es justifiquin expressament.
5. Els recursos que la Diputació de Barcelona ofereix als ens destinataris dins del Catàleg
2014 responen a diverses tipologies: recursos econòmics, tècnics i materials.
Els recursos tècnics, consistents en l’elaboració de treballs d’assessorament i assistència,
estan adreçats a procurar un suport especialitzat, tècnic o jurídic, als ens locals. Inclouen la
redacció de plans, projectes i informes, així com el desenvolupament i manteniment d’eines
informàtiques de suport al treball de l’ens.
6. La cap del Servei d’Organització i Recursos Humans, de l’Àmbit de Govern, ha presentat
la següent proposta per a la qual sol·licita un recurs tècnic, referida a un programa inclòs en
el Catàleg 2014, adjuntant la documentació complementària requerida i que s’incorpora a
l’expedient de referència:
Àrea:
Àrea de Presidència
Programa:
Recursos humans
Recurs:
Informes jurídics
Actuació:
Informe jurídic relatiu a la pròrroga del termini de personal interí i la
incorporació de personal temporal en l’exercici 2014
Tipus de recurs sol·licitat: Recurs tècnic
Documentació annexa:
2 fitxers
7. En data 24 de febrer de 2014 l’alcalde va resoldre delegar la signatura electrònica de la
presentació telemàtica de les sol·licituds de subvencions del Catàleg de Concertació 2014
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, així com la seva tramitació, en les següents
lletrades municipals:
- Judit Barroso Guevara (secretària delegada en la comissió informativa de caràcter
permanent de l’Àmbit d’Atenció a les Persones) i Raquel Garcia Redondo (secretària
suplent en la comissió informativa de caràcter permanent de l’Àmbit d’Atenció a les
Persones).
- Carme Torrens Bartomeu (secretària delegada en la comissió informativa de caràcter
permanent de l’Àmbit de Territori.
- Remedios Hijano Cruzado (secretària delegada suplent en la comissió informativa de
caràcter permanent de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda.
Fonaments de dret
1. La normativa específica reguladora del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” està
constituïda pel Protocol General, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de
31 de maig de 2012, que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia
d’implementació de les actuacions i dels recursos compresos en el Pla, els Règims de
concertació i les Instruccions de desplegament.
2. L’Ajuntament de Badalona, en sessió de data 24 de juliol de 2012, va aprovar l’adhesió
d’aquest Ajuntament al Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu Protocol general,
d’acord amb la clàusula setzena d’aquest Protocol.
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 30 de gener de 2014, ha
aprovat, entre d’altres, el Catàleg de concertació de l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”, així com el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió dels
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recursos que s’inclouen. L’anunci corresponent s’ha publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 5 de febrer de 2014, núm. registre 022014002690.
4. A més de la normativa específica esmentada, el règim del Catàleg 2014 es troba
constituït per les disposicions següents:
a) L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, en
particular en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya.
b) La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (LRJAPPAC).
c) La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
d) El Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic.
e) Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el
reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament de
desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona i les
Bases d’execució del pressupost general per al present exercici de la Diputació.
f) Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable.
5. En concret l’article 10.1 en relació amb l’article 57 de la Llei reguladora de les bases del
règim local (LRBRL), estableix que l’administració local i la resta d’administracions
públiques poden cooperar econòmica, tècnica i administrativament. En aquest mateix sentit
els articles 4.1 apartat d) i 4.3 LRJAPPAC disposen que en el desenvolupament de les
seves activitats, serà necessari que les administracions públiques es prestin la cooperació i
assistència necessària, per a l’eficaç exercici de les seves competències.
6. L’article 2.1 apartat d) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, enumera les subvencions com un dels
recursos de les entitats locals, i l’article 40 del mateix cos legal en regula la seva aplicació
material.
7. D’acord amb el Catàleg de concertació de l’any 2014, la proposta de sol·licitud que es
proposa presentar està inclosa en els recursos oferts per la Diputació i compleix els
requisits establerts en l’article 8 del Catàleg esmentat.
8. D’acord amb el que estableix l’article 214 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, de l’aprovació del present acte de sol·licitud de recursos no es deriva
estrictament reconeixement i liquidació definitiu de drets i obligacions o despeses de
contingut econòmic ni ingressos per a la Corporació, per la qual cosa aquest expedient serà
sotmès a la preceptiva fiscalització en el moment en que aquesta sol·licitud s’atorgui per la
Diputació de Barcelona i l’òrgan competent de la Corporació procedeixi a la seva
acceptació, quan escaigui.
9. L’òrgan competent per adoptar aquesta resolució és la Junta de Govern Local en virtut
de l’acord del Ple de l’Ajuntament, de data 24 de juliol de 2012, pel qual, entre d’altres,
facultava la Junta de Govern Local per a la tramitació dels acords necessaris per al
desenvolupament del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu Protocol general.
De conformitat amb la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre
(BOE núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix que la corresponent proposta d’acord de sol·licitud
de subvenció sigui adoptada en sessió pública de l’esmentat òrgan, previ dictamen de la
comissió informativa competent per raó de la matèria, de conformitat amb l’article 123 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre.
10. 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 correspongui tramitar i redactar la pertinent
proposta de resolució.
Proposta de resolució:
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En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo a
l’alcalde que inclogui a l’ordre del dia de la propera sessió pública de la Junta de Govern
Local i que aquesta, prèvia declaració d’urgència, validi i ordeni la tramitació de la següent
proposta:
PRIMER.- DECLARAR la urgència de la tramitació d’aquest expedient.
SEGON.- SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona un recurs del Catàleg de Concertació
2014, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, aprovat per la Junta de
Govern de la Diputació en sessió de data 30 de gener de 2014 i publicat al BOPB de 5 de
febrer de 2014, mitjançant tramitació electrònica a través de la Plataforma de tramitació del
Pla Xarxa de Governs Locals, per a la realització de la següent actuació:
Àrea:
Àrea de Presidència
Programa:
Recursos humans
Recurs:
Informes jurídics
Actuació:
Informe jurídic relatiu a la pròrroga del termini de personal interí i la
incorporació de personal temporal en l’exercici 2014
Tipus de recurs sol·licitat: Recurs tècnic
Documentació annexa:
2 fitxers
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a la lletrada municipal senyora Remedios Hijano
Cruzado, als efectes de signatura electrònica de la sol·licitud esmentada, així com la seva
tramitació electrònica a través de la Plataforma de tramitació del Pla Xarxa de Governs
Locals, d’acord amb la resolució de l’alcalde de delegació de signatura, de data 24 de
febrer de 2014.
QUART.- Donar compte d’aquesta resolució a la Comissió Informativa de l’Àmbit de
Govern, Economia i Hisenda.
Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per Unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
CG-2014/4665 PROPOSTA. Aprovar la sol.licitud de subvencions en el marc de la
convocatòria 2014 del catàleg de concertació del pla "XARXA DE GOVERNS LOCALS
2012-2015" de la Diputació de Barcelona.
Tipus d’Acord
Aprovar la sol·licitud de subvencions en el marc de la
convocatòria 2014 del Catàleg de concertació del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de
Barcelona
Òrgan que resol
Junta de Govern Local
Caràcter de l’acord
Exhaureix la via administrativa
Núm. expedient
Expt. 149/B08-2014
Antecedents
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015 i el seu Protocol General, pla que marca les pautes
per a la concertació en tots els àmbits de l’acció de la Diputació, publicat al Butlletí Oficial
de la Província de 8 de juny de 2012.
2. El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 24 de juliol de 2012 va aprovar l’adhesió de
l’Ajuntament al Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb la finalitat d’establir el marc
general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos que es
comprenguin en aquest pla.
3. La Junta de Govern de la Diputació va aprovar en data 30 de gener de 2014 el Catàleg
de concertació i el règim regulador aplicable per l’any 2014. L’anunci de la seva aprovació i
de la convocatòria per a la concessió de recursos es va publicar al Butlletí Oficial de la
Província en data 5 de febrer de 2014.
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4. La resolució de l’alcalde de data 24 de febrer de 2014 delega la signatura electrònica
de les sol·licituds de subvencions telemàtiques que es puguin presentar en relació al
Catàleg de concertació de l’any 2014 del Pla ‘Xarxa de Governs Locals 2012-2015, així
com les corresponents tramitacions en les lletrades Judith Barroso Guevara, Raquel García
Redondo, Carme Torrens Bartomeu i Remedios Hijano Cruzado.
5. Informe emès pel cap del Servei d’Esports i Joventut en data 20 de juny de 2014,
entrada a aquest Servei en data 25 de juny, d’acord amb el qual cal tramitar les sol·licituds
de 2 carpes pel primer torneig futbol platja relacionades
Àrea:
Desenvolupament econòmic local
Programa de concertació:
Esport local: activitats esportives
Recurs:
Préstec de material esportiu
Actuació:
Primer torneig futbol platja
Tipus de recurs:
Recurs material
Material sol·licitat:
2 carpes
Documentació annexa: Formulari de dades tècniques C161
Fonaments de Dret
1. La disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions, estableix que les subvencions que integren plans o instruments similars que
tinguin per objecte dur a terme funcions d’assistència i cooperació municipal es regiran per
la seva normativa específica, resultant d’aplicació supletòria les disposicions de la Llei
38/2003, així com de la Ordenança reguladora de la Diputació, aprovada definitivament per
acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 (BOPB núm. 13, de 15 de gener de 2009).
2. Règim jurídic:
2.1. El Protocol general i el Règim de concertació, esmentats als antecedents són la
normativa específica reguladora del Pla de concertació.
2.2. Les condicions de concertació que figuren en el formulari de sol·licitud de cada recurs,
així com la documentació homologada per la Diputació, tenen també caràcter normatiu,
atès que inclouen condicions i requisits de compliment obligat.
2.3. A més de la normativa específica esmentada també és aplicable la normativa següent:
a) La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per Espanya per instrument de 20 de gener de 1988.
b) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), modificada
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern
local, en tot allò que resulti d’aplicació i en concret pel que fa a la regulació que hi trobem
dels ajuts i convenis de cooperació interadministratius.
c) El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
d) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens de Catalunya (ROAS).
e) La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (LRJPAC).
f) La Llei 11/2007, de 22 de juny d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
g) La Llei 29/2012, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics en el sector públic de
Catalunya.
f) La resta de normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, amb
caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. En concret l’article 10.1 en relació amb l’article 57 LRBRL, estableix que l’administració
local i la resta d’administracions públiques poden cooperar econòmica, tècnica i
administrativament. En aquest mateix sentit els articles 4.1 apartat d) i 4.3 LRJPAC
disposen que en el desenvolupament de les seves activitats, serà necessari que les
administracions públiques es prestin la cooperació i assistència necessària, per l’eficaç
exercici de les seves competències.
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4. L’article 2.1 apartat d) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (LRHL), enumera les subvencions com un
dels recursos de les entitats locals, i l’article 40 del mateix cos legal en regula la seva
aplicació material.
5. D’acord amb el que estableix l’article 214 de la LRHL, de l’aprovació del present acte de
sol·licitud de subvencions no es deriva estrictament reconeixement i liquidació definitiu de drets
i obligacions o despeses de contingut econòmic ni ingressos per la Corporació, que seran
definitius en el moment de la concessió i posterior acceptació de la subvenció que escaigui,
per la qual cosa es sotmetrà a fiscalització prèvia l’expedient que es derivi d’aquesta fase del
procediment.
6. En relació a la tramitació de les sol·licituds, l’article 8 de règim regulador aplicable al
Catàleg de concertació de l’any 2014 del Pla estableix en el seu apartat primer, que la
concessió d’un recurs inclòs en el Catàleg de l’any 2014 s’inicia a instància de l’ens
destinatari mitjançant la presentació d’una sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens
locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (en endavant, el Portal), a
excepció dels recursos consistents en fons de prestació.
L’article 8.2, estableix que el termini de presentació de sol·licituds, s’inicia el 31 de gener de
2014 i finalitza en el termini màxim previst, amb caràcter específic, per a cada recurs al
capítol 10 del règim regulador. En concret, per aquests recursos de referència, el dia 31 de
desembre de 2014 finalitza el termini de presentació de sol·licituds.
7. Els destinataris de les subvencions es troben regulats en l’article 3 del règim que
estableix amb caràcter general, són destinataris dels recursos del Catàleg de Concertació
els municipis de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, en tant que són els ens
locals bàsics de l’organització territorial de Catalunya. També tenen la consideració de
destinataris, amb caràcter general, les comarques, les mancomunitats, les comunitats de
municipis i els consorcis locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, així com
també les entitats municipals descentralitzades, tots ells, previstos a la clàusula 5.2 del
Protocol General del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
8. L’article 5.1.b) del Protocol General del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015, estableix
que són destinataris del Pla, a banda de directament els municipis de les comarques de
Barcelona, “b. A través dels municipis dels quals depenguin, podran ser detinataris del Pla
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, en les termes que prevegin els règims de concertació o
la normativa específica corresponent, els ens instrumentals dels municipis de les comarques
de Barcelona”.
9. L’òrgan competent per adoptar aquest acord és la Junta de Govern Local en virtut de l’acord
de Ple de l’Ajuntament de data 24 de juliol de 2012, pel qual, entre d’altres, facultava aquest
òrgan per a la tramitació dels acords necessaris per al desenvolupament del Pla “Xarxa de
Governs Local 2012-2015” i el seu Protocol general.
En conseqüència, la competència per aprovar aquesta proposta d’acord és de la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament, atorgada mitjançant l’acord plenari
esmentat, i que, de conformitat amb la STC 161/2013, de 26 de setembre (BOE Núm. 254 de
23 d’octubre), procedeix que, si s’escau l’esmentada aprovació, l’acord sigui adoptat en sessió
pública de la Junta de Govern Local.
Proposta d’Acord
En conseqüència, i d’acord amb l’art. 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre
(ROFJEL), s’informa que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta
de Govern Local, prèvia declaració d’urgència d’acord amb l’art. 82.3 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 novembre, adopti la següent proposta i la converteixi en acord:
PRIMER.- SOL·LICITAR una subvenció per a dur a terme l’actuació que es relaciona a
continuació, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015, aprovat pel Ple de la
Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de 2012 (BOP de 8 de juny de 2012) i la
seva convocatòria, Catàleg de concertació per 2014 i règim regulador aprovats per la Junta de
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Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 30 de gener de 2014 (BOP de 5 de
febrer de 2014), mitjançant tramitació electrònica a través de la Plataforma de tramitació del
Pla Xarxa de Governs Locals i d’acord amb el següent contingut, en els termes que estableix
l’informe tècnic relacionat a l’antecedent cinquè i APROVAR el formulari de sol·licitud
electrònica, la documentació annexa complementària normalitzada per a cada cas, informe i
document obrant a l’expedient de referència:
Àrea:
Desenvolupament econòmic local
Programa de concertació:
Esport local: activitats esportives
Recurs:
Préstec de material esportiu
Actuació:
Primer torneig futbol platja
Tipus de recurs:
Recurs material
Material sol·licitat:
2 carpes
Documentació annexa: Formulari de dades tècniques C161
SEGON.- COMUNICAR aquesta resolució al Servei d’Esports i Joventut, a les secretàries
delegades, als efectes de la signatura electrònica de les sol·licituds i de la seva tramitació
electrònica a través de la Plataforma de tramitació del Pla Xarxa de Governs Locals segons
resolució de l’alcalde de data 24 de febrer de 2014, les lletrades municipals Judith Barroso
Guevara, secretària delegada de la Comissió Informativa de caràcter permanent de l’Àmbit
d’Atenció a les Persones, i Raquel García Redondo, secretària delegada suplent en la mateixa,
així com als titulars de la secretaria i la intervenció municipals.
Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
CG-2014/4662 DICTAMEN. Verificar el Text refós de la Modificació del Pla Especial
Urbanístic de l'illa compresa pels carrers Sant Pere, Mar, Cadis, Magatzem i Sant
Jaume de Badalona.
PROPOSTA D’ACORD de la verificació del Text refós de la modificació del Pla Especial
urbanístic de l’illa compresa pels carrers Sant Pere, Mar, Cadis, Magatzem i Sant Jaume de
Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 27 de maig de 2014 per l’arquitecta adscrita al Departament
Planejament Urbanístic que reproduït literalment diu:
“En sessió ordinària de data 26 de març de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Badalona va
aprovar provisionalment la Modificació del Pla especial de l’illa compresa pels carrers de
Sant Pere, de Mar, de Cadis, Magatzem i Sant Jaume de Badalona.
En la sessió de data 25 de juliol de 2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona va suspendre l’aprovació definitiva del Pla especial de l’illa
compresa pels carrers de Sant Pere, de Mar, de Cadis, Magatzem i Sant Jaume de
Badalona, fins que mitjançant un text refós s’incorporin les prescripcions següents:
-1.1 Cal mantenir la unitat d’actuació de l’àmbit per tal de garantir un repartiment equitatiu
dels bens i càrregues entre els propietaris, o bé cal replantejar els àmbits de gestió,
mantenint les obligacions legals de cessions d’aprofitament i sistemes, o bé cal deixar
sense efecte el planejament vigent remetent-se estrictament a l’establert al PGM del 76, tot
assenyalant que en funció de l’opció escollida caldrà exposar a nova informació pública el
document.
-1.2 Pel que fa a les obres de rehabilitació de les edificacions, i en conseqüència amb la
prescripció anterior, cal suprimir la regulació prevista relativa als efectes del planejament
sobre les construccions, els usos preexistents i les condicions específiques de rehabilitació
dels edificis disconformes.
Antecedents
En ordre cronològic els antecedents de planejament són els següents:
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Pla General Metropolità, aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976. (BOPB
19/07/1976)
El PGM qualificà l’àmbit d’aquest planejament com a zona de casc antic de substitució de
l’edificació antiga,clau 12, amb una profunditat edificable de 11,60 m. i una alçada
reguladora de PB+1. El PGM, però, no va reconèixer els carrerons interiors de Sant Pere i
de Sant Jaume.
Pel que afecta al present expedint, cal dir que aquest fet comportava que les edificacions
que donaven façana i tenien el seu accés des del carreró de Sant Pere estiguessin en
situació de disconformitat per considerar-se el seu sòl interior d’illa i per tant no edificable.
- Pla Especial de l’illa compresa pels carrers Sant Pere, del Mar, de Cadis, Magatzem i
Sant Jaume, de Badalona, aprovat definitivament el 30 de juny de 1993 i acordada la seva
publicació el 24 d’abril de 1996. L’aprovació inicial l’efectuà l’ajuntament, La tramitació es va
subrogar a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona que l’aprovà provisionalment i definitiva.
Aquest Pla especial proposava convertir el carreró de Sant Pere en un vial amb una
amplada suficient per reconèixer l’accés a les parcel·les existents a què donaven front,
qualificant com a sistema viari (clau 5) i partint l’illa en dues. Aquest pla va ser d’iniciativa
privada de un dels propietaris del carreró de Sant Pere. Per tal de poder eixamplar el tram
de carreró de connexió amb el carrer de Sant Pere i donar continuïtat al carrer de Banyoles
s’afectava l’edificació de dues parcel·les irreversiblement i els avantatges urbanístics només
requeien en les parcel·les interiors que eren disconformes. El pla va proposar delimitar una
unitat d’actuació incloent-hi 15 parcel·les.
Per altra banda, l’execució del planejament, desenvolupant la unitat tal com es plantejava
desvirtuava el caràcter d’aquest indret del barri de “Baix a Mar”, que fins i tot, en el cas del
carrer Banyoles, està inclòs en el catàleg de patrimoni historicoartístic de Badalona: la
reparcel·lació reportaria el canvi de tipologia de parcel·les i d’edificació, que actualment
respon a construcció unifamiliar amb badiu. Per a la redistribució d’aprofitament es
proposava una ordenació que permetia assolir el drets en parcel·les més grans en indivís i
de caràcter plurifamiliar. Les parcel·les passants existents amb l’edificació donant al carrer
Sant Pere i els seus badius al carrer Banyoles es transformarien en parcel·les totalment
edificades convertint els jardins en volums de dues plantes de nova construcció.
El pla fixà una pla d’etapes de quatre anys que actualment ja ha estat superat en més 12
anys.
En el seu moment l’oposició dels afectats va ser palesa en el transcurs de la tramitació:
- Al·legació a l’aprovació inicial de la propietat de la finca del Sant Pere 26. Aquesta
al·legació va ser presentada novament a la Direcció General d’ Urbanisme, posteriorment a
l’aprovació definitiva.
- Recurs contenciós- administratiu 2148/93 interposat per la propietat de la finca de Sant
Pere 14.
- Al·legació dels propietaris de les finques dels núm. 20, 30, 38, 44, 42,46, 52.del carrer
Sant Pere.
- Al·legació de la propietat de la finca de Sant Pere núm.52..
- Recurs contenciós - administratiu interposat pels propietaris de les finques 30, 38, 42,44,
46, 52 i altres.
Les al·legacions de les finques més afectades es desestimaven argumentant que el procés
de reparcel·lació permetria equilibrar els beneficis i càrregues entre tots els propietaris del
polígon.
Aquest darrers anys l’ajuntament ha rebut diferents instàncies de propietaris inclosos dins
de l’àmbit demanant poder anular el planejament aprovat i especialment la delimitació de la
Unitat d’actuació. Les sol·licituds d’aquest últims anys recullen la voluntat de rehabilitació de
les antigues cases que a 16 anys de l’aprovació del planejament han anat degradant-se,
reconeixent el fet que la reparcel·lació no s’executaria mai, donada l’ oposició de la majoria
de propietaris. Les sol·licituds provenen tant de les finques que tenen façana al carrer Sant
Pere, com de les que estan en situació de disconforme dins del carreró a les quals el pla
vigent beneficia. Finalment, s’ha rebut instància de la Sra.Josefa Oliveras, de 13 d’octubre
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de 2011que va ser la promotora del Pla especial vigent, i que es propietària de l’habitatge
núm. 22 del carrer Sant Pere, on manifesta la seva voluntat de no seguir amb la proposta
vigent de du a terme la reparcel·lació i demana la seva anulació.
Després de la suspensió de la Comissió Territorial d’Urbanisme i coneixent l’ interès dels
propietaris de les tres parcel·les que intervenen en l’obertura del carrer, en la renovació de
les seves finques, en data 23 de gener de 2014, l’Ajuntament va reunir-los exposant la
proposta que podria resoldre el impàs en que es trobava el sector pendent de text refós.
Corresponen als propietaris de les parcel·les de número 26, 48 i 50 del carrer Sant Pere. En
aquesta reunió es va presentar la proposta dels tècnics de l’Ajuntament, que constituïa el
nou àmbit de gestió de la Modificació del Pla especial, atenent a la resolució de la
CTUAMB. El 17 de febrer de 2014, els propietaris comuniquen que accepten la proposta
presentada pel Departament de Planejament Urbanístic per emprendre de mutu acord la
tramitació d’aquest text refós.
Objecte
L’objecte d’aquesta modificació del Pla especial de l’illa compresa pels carrers Sant Pere,
de Mar, de Cadis, Magatzem i Sant Jaume de Badalona és eliminar la delimitació de la
Unitat d’actuació urbanística vigent sense renunciar a l’afectació de vialitat, que representa
una millora per al vianant com a drecera entre el carrer de Sant Pere i Magatzem, i adequar
les condicions d’edificació en consonància amb les característiques històriques de l’àmbit.
La proposta es defineix amb les següents accions:
1) Eliminació del polígon d’actuació vigent.
2) Definir la connexió del carreró de Sant Pere amb el carrer de Banyoles,
mantenint les alineacions existents, minimitzant les afectacions a les
estrictament necessàries, preservant així la configuració original del lloc.
3) En coherència al caràcter de l’actuació s’han mantingut les obligacions legals
de cessió d’aprofitament i sistemes consistents en:
- La delimitació d’un polígon d’actuació que inclou les parcel·les que són
necessàries per a la connexió del carreró de Sant Pere i el carrer de
Banyoles (parcel·les amb els números 26, 48 i 50 del carrer Sant Pere)
que cediran i urbanitzaran l’espai de vial per a la connexió.
- Proposar unes condicions especials de càrregues per a les parcel·les
que amb la proposta es beneficien amb un potencial increment de
sostre pendent d’executar, i que es farà efectiva en el moment de
materialitzar aquest sostre.
4) Eliminació de l’afectació d’ampliació de vial de la parcel·la amb el núm. 14 -16
del carrer Sant Pere definint les mateixes condicions de les parcel·les de l’illa
que donen front al carrer de Sant Pere.
5) Ampliar la plaça final del carrer de Banyoles i recuperar els badius que donen
front a aquesta plaça, contigua al Conjunt de cases del carrer de Banyoles,
seguint les determinacions de la protecció proposada en la fitxa G-7 vigent del
Pla especial de protecció del Patrimoni Historicoartístic de Badalona.
6) Es proposa fixar unes condicions d’edificació específiques per a les finques
incloses en el polígon d’actuació, que són conseqüència de la compensació de
l’assumpció de la càrrega de cessió i urbanització i la pèrdua de sostre derivat
de les condicions de protecció de l’àmbit catalogat del pati comunal i Conjunt
de cases, identificant-les amb la clau 12*.
Les parcel·les que donen front al carreró de Sant Pere adquireixen les
condicions d’edificació de l’ordenació segons alineació de vial, comú a la zona
12 de casc antic.
Àmbit
L’àmbit de la present modificació del Pla especial abasta el sòl inclòs en la Unitat d’Actuació
proposada en el Pla especial de l’illa compresa pels carrers Sant Pere, de Mar, de Cadis,
Magatzem i Sant Jaume aprovat l’any 1993 que es troba en l’illa de referència, amb una
superfície total de 1.837,58 m².
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Aquesta àrea està qualificada com a zona de casc antic de substitució de l’edificació antiga
(clau 12, Zona de casc antic de substitució de l’edificació antiga i sistema viari bàsic (clau
5), i inclou la totalitat o part de les parcel·les amb els dígits primers de la referència
cadastral 33, 34, 35, 36, 43, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 i 77 del polígon 75918, i
adreces números, 14, 18 , 20, 22, 24, 26, 28, 30, 38,42, 44, 48, 50, 52 del carrer Sant Pere i
8-12 del carrer Banyoles.
Justificació de la proposta
La present modificació del Pla especial es justifica per la necessitat de donar la possibilitat
als afectats per la Unitat d’actuació urbanística de fer les obres que siguin necessàries per
a la conservació de les seves edificacions o per a la reconstrucció dels habitatges
unifamiliars, per a adaptar-los a condicions d’habitabilitat, que per la seva antiguitat estan
lluny de complir. D’aquesta manera es manté la tipologia originària del barri, donat valor a la
peça catalogada del Conjunt de cases del carrer Banyoles, com a testimoni de la tradició
pesquera del barri de Baix a Mar de la ciutat.
S’actua amb questa modificació tenint en compte sol·licitud de l’antic promotor del Pla
especial vigent que ha manifestat a l’Ajuntament la seva renúncia a desenvolupar la Unitat
d’actuació i demanant eliminar-la i alhora recollint les reiterades sol·licituds d’altres
propietaris de solucionar la situació d’envelliment de l’edificació inclosa en l’àmbit.
Sense eliminar la voluntat d’esponjament de la trama de l’àmbit, que té com estratègia obrir
el vial, proposant ara el vial d’ús exclusiu per a vianants, mantenint els valors del paisatge
històric de l’ indret, recuperant els badius que donen front a la plaça on acaba el carrer de
Banyoles i així complir amb els criteris de tractament de l’àmbit B -d’entorn-, de la fitxa G-7
del Catàleg de Patrimoni de Badalona, l’Ajuntament formula aquesta Modificació de Pla
especial de l’illa compresa pels carrers Sant Pere, de Mar, de Cadis, Magatzem i Sant
Jaume de Badalona. La nova proposta també redueix el sostre previst, que es repartia en
algunes parcel·les per justificar la delimitació i les despeses de la reparcel·lació, no obstant,
tampoc va ser un incentiu per a desenvolupar l’ordenació.
La proposta vol deixar sense efecte les condicions urbanístiques fixades en el planejament
vigent, recuperant aquells aspectes que representen una millora dins de l’àmbit des de
l’interès públic què representa el manteniment de la memòria històrica de formació del barri.
Sol·licitud d'informe als organismes afectats
D'acord amb l'article 85.5 del TRLU s'ha sol·licitat informe als següents organismes afectats
per raó de llurs competències sectorials:
ORGANISME
Data
Data
Data sortida
recepció
resposta
Departament de Cultura
18/10/201
21/09/2012 02/10/2012
2
Departament de Cultura. Patrimoni cultural Català
18/01/201
11/12/2012 13/12/2012
3
En data 18 de gener s’emet l’Informe favorable del Departament de Cultura, rebut el 4 de
febrer al Servei d’Ordenació del Territori. Ha quedat inclòs en l’expedient administratiu de la
Modificació de pla especial que ens ocupa.
Conclusió
En relació a les prescripcions de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona de data 25 de juliol de 2013, s’han introduït els següents canvis en el Text refós:
Respecte a la prescripció 1.1 i 1.2, s’elimina del polígon d’actuació vigent, modificant alhora
les condicions d’edificació i s’elimina de la mateixa manera la regulació prevista a efectes de
planejament sobre les construccions, els usos preexistents i les condicions específiques de
rehabilitació dels edificis. Tot això de la següent manera:
1. Eliminació del polígon d’actuació vigent, modificant alhora les condicions
d’edificació, reduint el sostre potencial, per mantenir el caràcter del conjunt
edificat del carreró i la plaça del carrer de Banyoles.
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2. Modificar l’afectació de vial, restringint la connexió del carreró de Sant Pere amb
el carrer de Banyoles a la cessió de sòl de tres parcel·les, proposant la
delimitació d’un polígon d’actuació de fàcil gestió que les inclou. Són les
parcel·les amb els números de policia 48, 50 i 26 del carrer de Sant Pere.
3. Definir el vial mantenint les alineacions existents de las façanes edificades i
fixant el caràcter de pas per a vianants i restringit a l’entrada de vehicles a l’ús
puntual de veïns i emergències.
4. Proposar condicions d’edificació que determinin la volumetria que s’integri en la
resta de l’illa, considerant les condicions especials (clau 12*) per a les parcel·les
incloses en el polígon d’actuació. Recuperar els badius que donen front a la
plaça del carrer de Banyoles banda nord enfrontats al Conjunt de cases del
carrer de Banyoles seguint les determinacions de la protecció proposada en la
fitxa G-7 vigent del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Historicoartístic de
Badalona.
5. Fixar unes condicions especials per a les parcel·les que donen front al carreró,
que han passat a ser edificades conforme a planejament, i a les quals se’ls ha
eliminat la càrrega d’urbanització i alliberat d’estar inclòs en un polígon
d’actuació, de manera que es compensi la millora urbanística en el cas que hi
hagi augment de sostre respecte l’existent construït amb una cessió del 10% del
valor de l’increment de sostre i la corresponent cessió d’espais lliures a raó de
2
2
20m /c 100m st d’increment. Es farà efectiu previ a la concessió de llicència per
a les obres d’ampliació. S’ha fixat un àmbit genèric en el plànol P.02, que
correspon al subjecte a condicions especials de llicència, què s’aplicaran a les
parcel·les que tramitin l’augment de sostre que els hi adjudica aquest
planejament.
La documentació del Text refós la Modificació del Pla especial de l’illa compresa pels
carrers de Sant Pere, de Mar, de Cadis, Magatzem i Sant Jaume de Badalona, que
s’aporta pel corresponent tràmit, les prescripcions de la resolució de CTUAMB i els canvis
introduïts no suposen canvis substancials
Atenent als motius expressats informo que el document compleix amb les disposicions
establertes en el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, el Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, el Real Decret Legislatiu
2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Ley de Suelo, i per tant, res
s’oposa a prosseguir amb la tramitació la Modificació del Pla especial de l’illa compresa
pels carrers de Sant Pere, de Mar, de Cadis, Magatzem i Sant Jaume de Badalona i per tant
s’informa favorablement prosseguir amb la seva tramitació.”
Així mateix, en data 2 de juny de 2014 el Departament Jurídic de l’Àrea d’Urbanisme ha
emès informe favorable l’aprovació inicial de la proposta presentada, amb la conformitat de
la Secretaria General, que es transcriu literalment a continuació:
“PROPOSTA PRESENTADA
Per part del Departament de Planejament Urbanístic es va redactar la proposta de
modificació del Pla Especial de l’illa compresa pels carrers de Sant Pere, de Mar, de Cadis,
Magatzem i Sant Jaume d’aquesta ciutat amb una superfície total de 1.837,58 m2. Aquesta
proposta té per objecte eliminar la delimitació de la Unitat d’Actuació urbanística mantenint
l’afectació de vialitat i adequant les condicions d’edificabilitat en consonància amb les
característiques històriques de l’àmbit per a permetre la renovació i rehabilitació dels
habitatges existents.
La Junta de Govern Local, en la sessió de data 27 de juliol de 2012, va aprovar amb
caràcter inicial la proposta de Pla Especial de l’illa compresa pels carrers de Sant Pere, de
Mar, de Cadis, Magatzem i Sant Jaume. L’esmentat acord es va publicar en el BOPB en
data 27 d’agost de 2012 de 2012, al diari El Periódico el mateix dia, al Tauler d’anuncis
oficials i a la web de l’Ajuntament de Badalona.
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En sessió ordinària de 26 de març de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar
provisionalment la modificació del Pla Especial de l’illa compresa pels carrers de Sant
Pere, de Mar, de Cadis, Magatzem i Sant Jaume de Badalona.
En la sessió de data 25 de juliol de 2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona va suspendre l’aprovació definitiva de la modificació del Pla
Especial, fins a la presentació d’un text refós que incorpori les prescripcions següents:
-1.1 Cal mantenir la unitat d’actuació de l’àmbit per tal de garantir un repartiment equitatiu
dels bens i càrregues entre els propietaris, o bé cal replantejar els àmbits de gestió,
mantenint les obligacions legals de cessions d’aprofitament i sistemes, o bé cal deixar
sense efecte el planejament vigent remetent-se estrictament a l’establert al PGM del 76, tot
assenyalant que en funció de l’opció escollida caldrà exposar a nova informació pública el
document.
-1.2 Pel que fa a les obres de rehabilitació de les edificacions, i en conseqüència amb la
prescripció anterior, cal suprimir la regulació prevista relativa als efectes del planejament
sobre les construccions, els usos preexistents i les condicions específiques de rehabilitació
dels edificis disconformes.
En data 27 de maig de 2014 l’arquitecta adscrita al Departament de Planejament Urbanístic
va emetre un informe mitjançant el qual es posa de manifest que s’han incorporat les
prescripcions de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità
de Barcelona de data 25 de juliol de 2013.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
Aquest Pla Especial urbanístic d’iniciativa pública es tramita per aquesta Corporació
municipal a l’empara de l’article 78 del Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya del
2010, modificat per la Llei 3/2012 (TRLUC).
A l’expedient administratiu 19/A11-12 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic
consten les determinacions establertes a l’article 67 del TRLUC, en concordança amb
l’article 94 del RLUC.
Igualment, s’escau assenyalar que les incorporacions fetes a l’expedient no tenen
naturalesa de substancials en els termes que s’expressa l’article 112.2 del RLUC.
PROCEDÈNCIA DE LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS
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 sigui aprovada per
la Junta de Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament, atorgada mitjançant acord
plenari de data 12 de juliol de 2011, i que, de conformitat amb la STS 161/2013, de 26 de
setembre (BOE Núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix que, si s’escau l’esmentada
aprovació, l’acord sigui adoptat en sessió pública de la Junta de Govern Local, previ
dictamen de la comissió informativa competent per raó de la matèria, de conformitat amb
l’article 123 del ROFRJ, aprovat per reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
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 la Comissió
Informativa de l’Àmbit de Territori, a proposta de l’alcalde, d’acord amb la gerència de
l’Àmbit de Territori, proposi a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament l’aprovació del
següent ACORD:
PRIMER.- Donar per verificat el Text Refós de la modificació del Pla especial de l’illa
compresa pels carrers Sant Pere, de Mar, de Cadis, Magatzem i Sant Jaume de Badalona
amb el ben entès que les modificacions introduïdes, en compliment de la resolució de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona de 25 de juliol de
2013, no tenen la naturalesa de canvis substancials, en els termes que s’expressa l’article
112.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (aprovat pel Decret 305/2006).
SEGON.- Donar trasllat de la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, als efectes que doni conformitat al
present text refós i aixequi la suspensió de l’acord d’aprovació definitiva.
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Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
CG-2014/4663 DICTAMEN. Aprovar una despesa d'exercici tancat d'import 181,50
euros a favor d'Aurelio Nef Avi per la reparació de la porta del Centre Cívic de la
Salut.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte
Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit
Òrgan que resol
Junta de Govern Local
Expedient
103415-GE-EXT2014/000002
Caràcter
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional
15/KPCC-7/14
Procediment d’adjudicació GE-EXT GE-EXT Despeses exercicis Tancats
Objecte de l’expedient
Reparar la porta del Centre cívic de la Salut
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme i
consten a l’expedient, les següents actuacions:
Informe tècnic de data 29/10/2013
Informe tècnic de data 10/04/2014
Informe jurídic de data 04/04/2014
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 22/04/2014
Fonaments de dret
1. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei,
estableixen que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
2. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 05/07/2011.
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.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de AURELIO NEF AVI,
amb NIF 40945014-T, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària
següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2014 N 440 3341 21200

A

201400027810

181,50

SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon a
l’execució dels treballs realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent
responsable dels treballs i/o serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient
s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra Data
Import
Aplic
NIF
Tercer
023
19-12-2013
181,50
40945014T
AURELIO NEF AVI
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TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
A l’empresa del senyor Aurelio Nef Avi
Al Sr.Interventor, Julián Alamo Guijarro
Conforme al que preveu l’article 172 del ROFRJEL, com a cap del Servei, dono la meva
conformitat al contingut de la proposta de resolució precedent i trameto les actuacions al
regidor de l’Àrea per tal que proposi a la Junta de Govern Local, als efectes interessats.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 15/04/2008, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
CG-2014/4664 DICTAMEN. Aprovar una despesa d'exercici tancat d'import 217,80
euros a favor d'Abel Toribio Hilinger per l'actuació musical al poliesportiu de Pomar
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte
Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan al qual s’adreça
Comissió d’estudi, informe i consulta de l’Àmbit de Territori
Òrgan que resol
Junta de Govern Local
Expedient
103415-GE-EXT2014/000001
Caràcter
Definitiu.Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional
14/KP-4/14
Procediment d’adjudicació GE-EXT GE-EXT Despeses exercicis Tancats
Objecte de l’expedient
Actuació musical al poliesportiu de Pomar el dia 10 de novembre
de 2013, per la festa homenatge de la gent gran de l'omd 3
RESOLUCIÓ
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme, i
consten a l’expedient, les següents actuacions:
Informe de la coordinadora i el regidor del districte 3è de data 5 de novembre de 2013
Informe tècnic de data 10 de març de 2014
Informe jurídic de data 11 de març de 2014
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 22/04/2014
Fonaments jurídics
Respecte de la normativa aplicable, ens hem de remetre al Text Refós de la Llei d’Hisendes
Locals i al RD 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei.
Concretament, l’article 26.2 b) del RD 500/1990 (i en els mateixos termes l’article 176
TRLHL) estableix que “S’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 05/07/2011.
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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, 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.Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de ABEL TORIBIO HILINGER ,amb
NIF 33918755-B, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2014 N 440 9240 22799

A

201400016975

217,80

Vista la factura incorporada a l’expedient, la qual correspon a l’execució del treballs realitzats,
que ha estat conformada pel tècnic municipal competent responsable dels treballs i/o serveis, i
atès que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient s’ha complert la normativa de
pertinent aplicació, procedeix aprovar la factura següent:
Núm. Fra Data
Import Aplic
Nif
2013018
22.11.13 217,80
33918755B
SEGON.- Comunicar aquesta resolució a:
A l’empresa del senyor Abel Toribio Hilinger
Al Sr. Interventor, Julián Alamo Guijarro

Tercer
ABEL TORIBIO HILINGER

Conforme al que preveu l’article 172 del ROFRJEL, com a cap del Servei, dono la meva
conformitat al contingut de la proposta de resolució precedent i trameto les actuacions al
regidor de l’Àrea per tal que proposi a la Junta de Govern Local, als efectes interessats.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 15/04/2008, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
Precs i preguntes.
No se’n va produir cap.
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les catorze hores i vint minuts, de la qual com
secretari general, dono fe.

Vist i Plau
Ramón Riera Macia
PRIMER TINENT D’ALCALDE

Juan Ignacio Soto Valle
SECRETARI GENERAL
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