Secretaria General

NÚM.:
6
ÒRGAN:
Ple de l'Ajuntament
SESSIÓ:
extraordinària
DATA:
7 de maig de 2015
HORA:
09:30
DOCUMENT: ACTA
__________________________________________________________________________
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial en: 1ªconvocatòria.
ASSISTENTS:
ALCALDE
REGIDORS

SECRETARI GENERAL ACC.
INTERVENTOR

Xavier Garcia Albiol
Ramón Riera Macia
Mª Jesús Hervàs Mínguez
Miguel Jurado Tejada
Juan Fernández Benítez
Sònia Egea Pérez
Rosa Bertran Bartomeu
Salvador Lerma Timonel
Montserrat Salgado Romero
Daniel Gracia Álvarez
José Díaz Casquero
Jordi Serra Isern
Francesc Serrano Villarroya
Desirée García Roig
Teresa González Moreno
José Antonio Lara Olivera
Concepción Botey i Teruel
Pablo Hernán Tapias
Aniceto Ramírez Vilches
Araceli Cruz González
Jordi Subirana Ortells
Asunción García Cotillas
Àlex Mañas Ballesté
Aïda Llauradó Àlvarez
Albert Müller i Valentí
Julián Álamo Guijarro

ABSENTS
Ferran Falcó Isern
Josep Pera Colomé
Maria Mercè Rius Serra

Regidor
Regidor
Regidora

ORDRE DEL DIA
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
1 AP-2015/3187 DICTAMEN. Incorporar al vigent pressupost de l'exercici 2015, en pròrroga del
de 2014, el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació de
l'exercici 2014.
2 AP-2015/3188 DONAR COMPTE. Resolució de l'Alcaldia d'aprovació de la liquidació del
pressupost refós municipal de l'exercici 2014.
3 AP-2015/3189 DICTAMEN. Modificació del pressupost de l'Ajuntament 2015, en pròrroga del
de 2014.
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4 AP-2015/3190 DICTAMEN. Modificació clàusula 15 del Plec de clàusules de la concessió
directa del Centre Cultural El Carme a la UB.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIó A LES PERSONES
5 AP-2015/3191 DICTAMEN. Ratificar l'aprovació de les Bases Específiques que regeixen
l'atorgament de subvencions per part de l'Àrea de Cultura i Ciutadania.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
6 AP-2015/3192 DICTAMEN. Ratificar l'acord d'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts
del Consorci del Parc de la Serralada de Marina.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
1 AP-2015/3187 DICTAMEN. Incorporar al vigent pressupost de l'exercici 2015, en
pròrroga del de 2014, el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals resultant
de la liquidació de l'exercici 2014.
En data 27 de febrer de 2015, es va aprovar la liquidació del pressupost General de
l'Ajuntament de Badalona i els seus organismes autònoms mitjançant decret d'Alcaldia que
textualment diu:
“Vista la liquidació del Pressupost Municipal Refós, tant de l’Ajuntament com dels seus
Organismes Autònoms, corresponent a l’exercici econòmic de 2014.
Vistos els informes emesos per la Intervenció Municipal en data 27 de febrer d’enguany i la
documentació que s'hi adjunta.
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, correspon a aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe d’Intervenció,
l’aprovació de l’esmentada liquidació.
Per tot això, D E C R E T O:
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost Refós Municipal corresponent a l’exercici econòmic
de 2014, tant de l’Ajuntament com dels seus Organismes Autònoms, que presenta el següent
resultat:
De l’Ajuntament de Badalona
RESULTAT PRESSUPOSTARI
+
=
+

Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari
Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament

+

Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria

=

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

ROMANENT DE TRESORERIA
+
+
=
=

Fons líquids a la tresoreria a final de l’exercici
Deutors pendents de cobrament
Creditors pendents de pagament
Romanent de tresoreria total
Saldos de dubtós cobrament
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb
finançament afectat
ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS

AJUNTAMENT DE
BADALONA
178.210.346,09
165.208.523,17
13.001.822,92
8.129.441,48
5.957.969,55
0,00
10.830.350,99

AJUNTAMENT DE
BADALONA
19.185.246,27
49.093.174,85
32.775.397,71
35.503.023,41
17.881.759,07
10.655.980,41
6.965.283,93
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Del Patronat de la Música de Badalona (*)
PATRONAT DE LA
MÚSICA DE BADALONA
3.011.053,98
2.760.871,41
250.182,57
0,00
0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI
+
=
+

Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari
Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament

+

Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria

=

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

250.182,57

ROMANENT DE TRESORERIA
+
+
=
=

Fons líquids a la tresoreria a final de l’exercici
Deutors pendents de cobrament
Creditors pendents de pagament
Romanent de tresoreria total
Saldos de dubtós cobrament
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb
finançament afectat
ROMANENT
GENERALS

TRESORERIA

PER

A

0,00

PATRONAT DE LA
MÚSICA DE BADALONA
50.332,20
232.547,17
203.899,21
78.980,16
9.946,03
0,00

DESPESES

69.034,13

Del Museu de Badalona

+
=
+

RESULTAT PRESSUPOSTARI
Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari
Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament

+

Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria

=

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

+
+
=
=

MUSEU DE BADALONA
1.052.330,97
1.066.574,04
- 14.243,07
0,00
10.700,00

- 3.543,07

ROMANENT DE TRESORERIA
Fons líquids a la tresoreria a final de l’exercici
Deutors pendents de cobrament
Creditors pendents de pagament
Romanent de tresoreria total
Saldos de dubtós cobrament
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb
finançament afectat
ROMANENT
GENERALS

TRESORERIA

PER

A

0,00

MUSEU DE BADALONA
94.675,29
134.885,23
83.656,04
145.904,48
0,00
0,00

DESPESES

145.904,48

De l’Institut Municipal de Serveis Personals

RESULTAT PRESSUPOSTARI
+
-

Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes

INSTITUT MUNICIPAL
DE SERVEIS
PERSONALS
17.906.201,93
17.811.108,19
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INSTITUT MUNICIPAL
DE SERVEIS
PERSONALS
95.093,74
19.816,09
0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI
=
+

Resultat pressupostari
Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament

+

Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria

=

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

75.277,65

ROMANENT DE TRESORERIA
+
+
=
=

0,00

Fons líquids a la tresoreria a final de l’exercici
Deutors pendents de cobrament
Creditors pendents de pagament
Romanent de tresoreria total
Saldos de dubtós cobrament
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb
finançament afectat

INSTITUT MUNICIPAL
DE SERVEIS
PERSONALS
296.064,80
6.936.636,82
5.254.440,89
1.978.260,73
0,00
0,00

ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS

1.978.260,73

De l’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació
INSTITUT MUNICIPAL
DE PROMOCIÓ DE
L’OCUPACIÓ
5.518.123,72
5.339.463,68
178.660,04
592.056,87
797.888,56

RESULTAT PRESSUPOSTARI
+
=
+
+
=

Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari
Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament
Despeses finançades amb romanent
tresoreria
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

líquid

de

ROMANENT DE TRESORERIA
+
+
=
=

Fons líquids a la tresoreria a final de l’exercici
Deutors pendents de cobrament
Creditors pendents de pagament
Romanent de tresoreria total
Saldos de dubtós cobrament
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb
finançament afectat
ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS

0,00
384.491,73
INSTITUT MUNICIPAL
DE PROMOCIÓ DE
L’OCUPACIÓ
343.403,33
2.582.562,09
221.948,44
2.704.016,98
0,00
899.048,97
1.804.968,01

L'article 36.1 apartat a) del Reial Decret Legislatiu 500/1990 de 20 d'abril pel qual es
desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, regula entre d’altres, com a font de finançament
tant dels crèdits extraordinaris com dels suplements de crèdit, el romanent líquid de tresoreria.
La Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de Control del Deute Comercial en el Sector
Públic, en el seu article primer apartat quinzè, incorpora a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
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d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera la disposició addicional sisena "regles
especials per a la destinació del superàvit pressupostari".
Del resultat de la liquidació del Ajuntament, s'observa un romanent líquid de tresoreria positiu
en la quantitat de 6.965.283,93 €, inferior al resultat pressupostari en termes de comptabilitat
nacional
Que segons es desprèn de l'informe de la Intervenció Municipal de l'expedient de liquidació del
pressupost del passat exercici 2014, el saldo del compte 413, ascendeix al total import de
9.005.979,33 €., superior al del dia d’avui al haver-se formalitzat diverses factures amb càrrec
al vigent pressupost de l’exercici 2015.
Que atenint-se a tot l'anterior, es considera oportú incorporar al pressupost del corrent exercici
2015, els crèdits extraordinaris o suplements de crèdit necessaris en les partides i pels imports
que corresponguin, amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals,
resultant de la liquidació del passat exercici 2014 per import de 6.965.283,93 Euros.
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 28 de novembre, no
hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que, conforme amb el que preveu l’article
123 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, l’Ajuntament Ple, previ dictamen de
la Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Hisenda i Recursos Interns, adopti la següent
proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- INCORPORAR al vigent pressupost de l’exercici 2015, en pròrroga del de 2014, el
romanent líquid de tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació del pressupost
del passat exercici 2014, per l’import de 6.965.283,93 Euros. D’aquesta quantitat, 4.567.516,16
Euros, s’incorporarà com a suplement de crèdit a la partida 414-1513-60002 “Expropiacions
diverses”, codi de projecte 2014-5 “Urbanisme-Expropiacions”, i la resta s’aplicarà a la partida
pressupostària que li correspongui, segons els imports i conceptes de la relació de factures
pendents que s’adjunta.
SEGON.- SOTMETRE el seu contingut a informació pública i audiència dels interessats per un
termini de 15 dies, 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, perquè tal
que puguin presentar-se reclamacions i suggeriments, que de produir-se hauran de ser resoltes
pel Ple de la Corporació. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial
esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un nou acord plenari.
El dictamen precedent va ser substituït íntegrament per l’esmena següent:
Esmena a la proposta d’incorporació al vigent pressupost de l’exercici 2015, en pròrroga
del de 2014, del romanent líquid de tresoreria per a despeses generals resultant de la
liquidació del pressupost del passat exercici 2014.
Fets
La Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda, en sessió de data 4 de
maig de 2015, va dictaminar de forma favorable la proposta d’incorporació al vigent pressupost
de l’exercici 2015, en pròrroga del de 2014, del romanent líquid de tresoreria per a despeses
generals resultant de la liquidació del pressupost del passat exercici 2014 a que es referieix
aquest expedient.
Proposta d’esmena
Vist que a l’acord primer de l’esmentat dictamen no es detallaven els conceptes pressupostaris
on aplicar la incorporació d’aquest romanent de tresoreria, es considera convenient ampliar el
seu contingut amb el detall de les partides pressupostàries que s’incrementen i els seus
corresponents imports. Així doncs, cal introduir en el redactat de la proposta de modificació
dictaminada, la corresponent esmena, per tal que la redacció definitiva de la proposta que es
porta a aprovació del plenari municipal quedi redactada en els següents termes:
PRIMER.- INCORPORAR al vigent pressupost de l’exercici 2015, en pròrroga del de 2014,
com a suplement de crèdit o crèdit extraordinari, part del romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals resultant de la liquidació del pressupost del passat exercici 2014, per import
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de 6.851.457,64 Euros, tal com es detalla a continuació:
Modificació de despeses
Increments:
Expedient
020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
3

Aplicació
pressupostàri
a
100-922022711

Descripció

Projecte

Import

Núm. proposta

Op.

Serveis Assesoria
Jurídica

2.927,55

201500000057

SUP

21.900,00

201500000057

SUP

32.532,00

201500000057

SUP

100-943146700

Federació
de
Municipis
de
Catalunya
Associació
Catalana
de
Municipis
A
ConsorcisLocalret

77.059,00

201500000057

SUP

100-943346700

A
Consorcis-Riu
Besos

10.587,50

201500000057

SUP

102-491021200

Edificis i altres
construccions

58,95

201500000057

SUP

102-491022799

8.290,89

201500000057

SUP

60,02

201500000057

SUP

1.009,56

201500000057

SUP

84,00

201500000057

SUP

213-920422603

Altres
treballs
realitzats
per
altres empreses i
p
Xarxa informàtica i
comunicaciótelecomunicacion
s
Manteniment
i
conservació
fotocopiadores
Formació
i
perfecccionament
del personal
Publicacions diaris
oficilas

2.402,58

201500000057

SUP

320-320022603

Publicacions diaris
oficilas

900,00

201500000057

SUP

321-320048901

Entitats
Col·laboradores

715,00

201500000057

SUP

322-340021200

Edificis i altres
construccions

1.364,14

201500000057

SUP

322-340021300

Maquinària
instal.lacions
tècniques
utillatge
Productes
neteja

1.738,34

201500000057

SUP

de

3.553,17

201500000057

SUP

Altres
treballs
realitzats
per
altres empreses i
p

1.899,70

201500000057

SUP

100-922046603
100-922046604

020817MC2015/00001
3

102-491062606

020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
3

210-922021501

020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
3

322-342022110

213-920416200

322-342022799

2013008

i
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Expedient
020817MC2015/00001
3

Aplicació
pressupostàri
a
322-342047902

Descripció

Projecte

Import

Núm. proposta

Op.

332.172,44

201500000057

SUP

15.271,27

201500000057

SUP

84,14

201500000057

SUP

3.561,73

201500000057

SUP

020817MC2015/00001
3

323-323122200

020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
3

331-334121200

Concessionari
serv.públic
Complex Esportiu
Montiga
Serveis
de
telecomunicacion
s-Edificis
Municipals
Edificis i altres
construccions

411-153360100000

InfraestructuresUrbanitzacions

2014-12

411-153360100003

2008241

514.378,54

201500000057

SUP

020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
3

411-153374403

CONCA RAMBLA
SANT
JOAN/SANT
IGANSI LOIOLAFASE I
InfraestructuresUrbanitzacions

2014-3

165.751,89

201500000057

SUP

414-151360002

Expropiacions

2014-5

4.567.516,16

201500000057

SUP

421-153021002

593.291,65

201500000057

SUP

421-163022700

Manteniment
de
pavimentsContracte
Serveis de netejaNeteja viària

8.482,63

201500000057

SUP

421-165022100

Energia elèctricaEnllumenat Públic

85,93

201500000057

SUP

421-933121200

Edificis i altres
construccions

3.337,74

201500000057

SUP

421-933122100

69.692,35

201500000057

SUP

421-933122101

Energia elèctricaEdificis
administratius
Aigua-Edificis
Municipals

12.163,73

201500000057

SUP

421-933122102

Gas-Edificis
administratius

3.313,15

201500000057

SUP

431-171121000

1.797,40

201500000057

SUP

3.514,75

201500000057

SUP

431-172246605

Reparacions,
manteniment
i
conservació
Manteniment
de
zones
verdesContracte
Red de Ciudades
por la Bicicleta

1.800,00

201500000057

SUP

440-334121200

Edificis i altres
construccions

2.452,07

201500000057

SUP

431-171121001
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Expedient
020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
3

Aplicació
pressupostàri
a
440-924021000

Descripció

Projecte

Import

Núm. proposta

Op.

Reparacions,
manteniment
i
conservació
Edificis i altres
construccions

2.783,00

201500000057

SUP

1.415,70

201500000057

SUP

Material
oficina
ordinari
no
inventariable
Productes
alimentaris

304,71

201500000057

SUP

153,87

201500000057

SUP

3.061,05

201500000057

SUP

de

559,02

201500000057

SUP

441-132222199

Altres subministres

27,23

201500000057

SUP

100-920648926

Associació per a
les
Nacions
Unides a Espanya
Barcelona
Regional - Oficina
Tècnica Besos
Àrea Metropolitana
de Barcelona

300,51

201500000058

EXT

63.047,18

201500000058

EXT

280,00

201500000058

EXT

236.351,59

201500000058

EXT

75.478,51

201500000058

EXT

600,00

201500000058

EXT

1.345,30

201500000058

EXT

440-924021200
440-924022000
440-924022105
441-132220300

020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
3
020817MC2015/00001
4
020817MC2015/00001
4
020817MC2015/00001
4
020817MC2015/00001
4
020817MC2015/00001
4

441-132221400

020817MC2015/00001
4
020817MC2015/00001
4

100-922046612
100-942346400

Arrendaments
maquinaria
instal.lacions
utillatge
Elements
transport

i

322-340077001

Concessió Fitness
Llefià sobrecost
obres

411-153374414

EngesturEquipaments en
via pública

431-170048925

Red Española de
Ciudades por el
Clima
Altres
treballs
realitzats
per
altres empreses i
p

431-172422799

2012001

6.851.457,64

Modificació d’ingressos
Increments:
Expedient
020817MC2015/000
013
020817MC2015/000
013
020817-

Aplicació
pressupost
ària
000-087000
000-087000
000-0-

Descripció
Romanent
de
Tresoreria
per
a
despeses generals
Romanent
de
Tresoreria
per
a
despeses generals
Romanent
de

Projecte

Import

Núm.proposta

Op.

1.222.786,21

201500000057

MPIAU
M

2008-241

514.378,54

201500000057

MPIAU
M

2013-008

60,02

201500000057

MPIAU
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Expedient
MC2015/000
013
020817MC2015/000
013
020817MC2015/000
013
020817MC2015/000
013
020817MC2015/000
014
020817MC2015/000
014

Aplicació
pressupost
ària
87000
000-087000
000-087000
000-087000
000-087000
000-087000

Descripció
Tresoreria
per
despeses generals
Romanent
Tresoreria
per
despeses generals
Romanent
Tresoreria
per
despeses generals
Romanent
Tresoreria
per
despeses generals
Romanent
Tresoreria
per
despeses generals
Romanent
Tresoreria
per
despeses generals

Projecte

Import

Núm.proposta

a

Op.
M

de
a

2014-5

4.567.516,16

201500000057

MPIAU
M

de
a

2014-3

165.751,89

201500000057

MPIAU
M

de
a

2014-12

3.561,73

201500000057

MPIAU
M

301.924,58

201500000058

MPIAU
M

75.478,51

201500000058

MPIAU
M

de
a
de
a

2012-001

6.851.457,64

SEGON.- SOTMETRE el seu contingut a informació pública i audiència dels interessats per un
termini de 15 dies, 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, perquè tal
que puguin presentar-se reclamacions i suggeriments, que de produir-se hauran de ser resoltes
pel Ple de la Corporació. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial
esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un nou acord plenari.
Fonaments de dret
D’acord amb el que disposa l’article 97.5 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprovà el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
(ROFRJEL), qualsevol membre del consistori municipal pot formular una proposta de
modificació d’un dictamen de la Comissió informativa concernida, mitjançant escrit presentat a
la presidenta de la Corporació abans que comenci la deliberació de l’assumpte a que és
refereix.
La proposta d’esmena precedent pot incorporar-se al dictamen concernit, atenent a criteris
d’oportunitat marcats per l’equip de govern, en tant i en quant es limita, per altra banda a la
mera correcció d’un error material que resulta del propi text del dictamen aprovat.
Per l’adopció d’aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple del nombre de
membres de la Corporació presents en el moment de la votació, d’acord amb l’article 47.1 de la
LRBRL, esmentada.
En tractar-se d’un acte de contingut econòmic, és necessari l’informe previ de la Intervenció
municipal d’acord amb les previsions de l’article 214 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, TRLRHL)
.../...
La Intervenció Municipal informa que dóna conformitat a l’anterior proposta de resolució als
efectes que preveuen els articles 214 i concordants del TRLRHL.
.../...
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució
formulada i dels informes precedents als efectes previstos a l’article 89.5 de la Llei 30/1992,
l’ajuntament Ple resol de conformitat, i la converteix en resolució incorporant-la al dictamen
concernit, quedant la modificació pressupostaria concernida redactada conforme la proposta
formulada en aquesta esmenta.
Votació de l’esmena a la totalitat del dictamen.
L’esmena a la totalitat del dictamen va ser aprovada per majoria simple.
Vots a favor: 11, del grup municipal del Partit Popular.
Abstencions: 13, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
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2 AP-2015/3188 DONAR COMPTE. Resolució de l'Alcaldia d'aprovació de la liquidació del
pressupost refós municipal de l'exercici 2014.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Donar compte de la resolució de l’alcaldia d’aprovació de la liquidació del
pressupost refós municipal de l’exercici 2014
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça: Ajuntament Ple
Núm. expedient: 020817-GE-INF2015/000005
Fets
L’Alcalde va dictar, amb data 27 de febrer d’enguany, la resolució d’aprovació de la liquidació
del Pressupost refós municipal corresponent a l’exercici 2014 d’aquest Ajuntament i dels seus
organismes autònoms, amb el resultat que tot seguit s’indica:

De l’Ajuntament de Badalona
RESULTAT PRESSUPOSTARI
+
=
+

Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari
Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament
Despeses finançades amb romanent líquid de
+
tresoreria
= RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
ROMANENT DE TRESORERIA
+
+
=
-

Fons líquids a la tresoreria a final de l’exercici
Deutors pendents de cobrament
Creditors pendents de pagament
Romanent de tresoreria total
Saldos de dubtós cobrament
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb
finançament afectat
ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES
=
GENERALS

AJUNTAMENT DE
BADALONA
178.210.346,09
165.208.523,17
13.001.822,92
8.129.441,48
5.957.969,55
0,00
10.830.350,99
AJUNTAMENT DE
BADALONA
19.185.246,27
49.093.174,85
32.775.397,71
35.503.023,41
17.881.759,07
10.655.980,41
6.965.283,93

Del Patronat de la Música de Badalona (*)
RESULTAT PRESSUPOSTARI
+
=
+
+
=

Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari
Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament
Despeses finançades amb romanent líquid de
tresoreria
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
ROMANENT DE TRESORERIA

+
+
-

Fons líquids a la tresoreria a final de l’exercici
Deutors pendents de cobrament
Creditors pendents de pagament

PATRONAT DE LA
MÚSICA DE BADALONA
3.011.053,98
2.760.871,41
250.182,57
0,00
0,00
0,00
250.182,57
PATRONAT DE LA
MÚSICA DE BADALONA
50.332,20
232.547,17
203.899,21
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ROMANENT DE TRESORERIA
=
=

Romanent de tresoreria total
Saldos de dubtós cobrament
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb
finançament afectat
ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS

PATRONAT DE LA
MÚSICA DE BADALONA
78.980,16
9.946,03
0,00
69.034,13

Del Museu de Badalona

+
=
+
+
=

+
+
=
=

RESULTAT PRESSUPOSTARI
MUSEU DE BADALONA
Drets reconeguts nets
1.052.330,97
Obligacions reconegudes netes
1.066.574,04
Resultat pressupostari
- 14.243,07
Desviacions positives de finançament
0,00
Desviacions negatives de finançament
10.700,00
Despeses finançades amb romanent líquid de
0,00
tresoreria
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
- 3.543,07
ROMANENT DE TRESORERIA
MUSEU DE BADALONA
Fons líquids a la tresoreria a final de l’exercici
94.675,29
Deutors pendents de cobrament
134.885,23
Creditors pendents de pagament
83.656,04
Romanent de tresoreria total
145.904,48
Saldos de dubtós cobrament
0,00
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb
0,00
finançament afectat
ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES
145.904,48
GENERALS

De l’Institut Municipal de Serveis Personals

RESULTAT PRESSUPOSTARI
+
=
+
+
=

Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari
Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament
Despeses finançades amb romanent líquid de
tresoreria
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

ROMANENT DE TRESORERIA
+
+
=

Fons líquids a la tresoreria a final de l’exercici
Deutors pendents de cobrament
Creditors pendents de pagament
Romanent de tresoreria total

INSTITUT MUNICIPAL
DE SERVEIS
PERSONALS
17.906.201,93
17.811.108,19
95.093,74
19.816,09
0,00
0,00
75.277,65

INSTITUT MUNICIPAL
DE SERVEIS
PERSONALS
296.064,80
6.936.636,82
5.254.440,89
1.978.260,73
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ROMANENT DE TRESORERIA
=

Saldos de dubtós cobrament
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb
finançament afectat
ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS

INSTITUT MUNICIPAL
DE SERVEIS
PERSONALS
0,00
0,00
1.978.260,73

De l’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació

RESULTAT PRESSUPOSTARI
+
=
+
+
=

Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari
Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament
Despeses finançades amb romanent líquid de
tresoreria
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

ROMANENT DE TRESORERIA
+
+
=
=

Fons líquids a la tresoreria a final de l’exercici
Deutors pendents de cobrament
Creditors pendents de pagament
Romanent de tresoreria total
Saldos de dubtós cobrament
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb
finançament afectat
ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS

INSTITUT MUNICIPAL
DE PROMOCIÓ DE
L’OCUPACIÓ
5.518.123,72
5.339.463,68
178.660,04
592.056,87
797.888,56
0,00
384.491,73
INSTITUT MUNICIPAL
DE PROMOCIÓ DE
L’OCUPACIÓ
343.403,33
2.582.562,09
221.948,44
2.704.016,98
0,00
899.048,97
1.804.968,01

Fonaments de dret
1. L’article 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
preveu que l’Alcaldia ha de donar compte al Ple de les resolucions adoptades, per tal que els
regidors les coneguin als efectes de control i fiscalització dels òrgans de govern que preveu
l’article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
Proposta de resolució
En conseqüència, a l’empara del que preveuen els Decrets de delegació general d’atribucions
de gestió i resolució d’assumptes de 5 de juliol de 2011 i de delegació de signatura en matèries
atribuïdes a l’Àmbit de Recursos Interns, considero que no hi ha cap inconvenient legal ni
reglamentari per tal de donar compte de les resolucions relacionades al Ple de la Corporació,
prèvia comunicació a la Comissió informativa de l’àmbit de Govern i Economia i Hisenda als
efectes previstos a l’article 123 del Reial Decret 2568/1986.
.../...
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució
formulada, l’Ajuntament Ple resol de conformitat i pren nota de les resolucions indicades,
3 AP-2015/3189 DICTAMEN. Modificació del pressupost de l'Ajuntament 2015, en
pròrroga del de 2014.
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Fets
El Regidor d’Economia i Hisenda ha formulat la proposta de modificació del pressupost
municipal i/o de l’annex d’inversions municipal vigent que consta en aquest expedient, en base
a consideracions d’eficàcia i eficiència en la gestió municipal.
L’Interventor General ha informat les propostes presentades, i pel que fa a la que correspon a
l’atorgament d’una subvenció finalista a l’entitat Club de Futbol Badalona, ha emès l’informe
que transcrit literalment diu:
“En data d’avui ha tingut entrada en aquesta Intervenció l’expedient de modificació
pressupostària, corresponent a la proposta d’aprovació d’un crèdit extraordinari de 100.00,00
euros, en concepte de subvenció finalista a favor del Club de Futbol Badalona.
La partida que es proposa disminuir, va ser ampliada en el passat ple de data 24 de març, per
tant, atenint-se a l’art. 180 del TRLRHL, no pot ser disminuïda de nou, excepte en les
circumstàncies que estableix el mateix article, però que no estan justificades a l’expedient que
ens ocupa.
Si tot i així, l’Ajuntament Ple acorda l’aprovació d’aquesta modificació de pressupost, es fa
constar que l’expedient de subvenció no ha estat prèviament fiscalitzat per aquesta Intervenció,
per la qual cosa l’aprovació haurà de restar supeditada a l’informe favorable de la Intervenció
Municipal.”
Fonaments de dret
La modificació proposada és expressió de la manifestació de les potestats que atorguen als
ajuntaments els articles 179 i concordants del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes
Locals, aprovat pel R.D.L. 2/2004 de 5 de març, i s’ajusta en tots els casos a les previsions dels
articles 34 a 51 del RD 500/1990, de desenvolupament del Títol VI de la pròpia Llei, i als
requisits i criteris marcats pel Capítol tercer del Títol primer de les Bases d’execució del vigent
pressupost municipal.
D’acord amb l’article 10 de les Bases d’execució del vigent pressupost municipal l’òrgan
competent per resoldre aquest expedient és l’Ajuntament Ple, en virtut de les atribucions que té
assignades per l’article [22.2.e] de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local.
Per a l'adopció d'aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple del nombre
legal dels membres de la Corporació presents en el moment de la votació, d'acord amb l’article
47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Conforme al que preveu l’article 179.4 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals,
aprovat pel R.D.L. 2/2004 de 5 de març, el procediment d'aprovació de les modificacions
proposades haurà de seguir les normes sobre informació, reclamacions, recursos i publicitat
previstes en els articles 169, 170 i 172 del mateix text refós.
Un cop adoptat l’acord inicial de modificació, aquest haurà d’ésser sotmès a informació pública
i audiència als interessats per un termini de quinze dies, 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, per tal que es puguin formular reclamacions i suggeriments que
de produir-se hauran de ser resoltes pel Ple de la Corporació, i que, de no produir-se, farà que
s’hagi de considerar l’acord aprovat definitivament, conforme al que preveuen els preceptes
indicats.
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 28 de novembre, no
hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que, conforme amb el que preveu l’article
123 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, l'Ajuntament Ple, previ dictamen de
la Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Hisenda i Recursos Interns, adopti la següent
proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- MODIFICAR l’annex d’inversions municipals tal com es detalla a continuació:
Modificació de despeses
Increments:
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082200MC2015/000006

Aplicació
pressupostària
323-323163290

093073MC2015/000007

414-151360002

Expedient

Descripció

Projecte

Reparació
i
millora escoles
públiques
Expropiacions

2013-12

Import

2014-5

Núm. proposta

Op.

51.550,30

201500000048

TRANSF+

1.500.000,00

201500000054

TRANSF+

1.551.550,30

Disminucions:
Expedient
082200MC2015/000006
093073MC2015/000007
093073MC2015/000007

Aplicació
pressupostària
000-321274409
411-342062800
411-342062801

Descripció

Projecte

Engestur
Escoles
Bressol Nero-Nas
Equipaments culturals i
esportius
Equipaments culturals i
esportius

2009351
2014-2
2014-2

Import

Núm. proposta

Op.

51.550,30

201500000048

TRANSF-

1.264.427,75

201500000054

TRANSF-

235.572,25

201500000054

TRANSF-

1.551.550,30

SEGON.- APROVAR la modificació del pressupost de l’Ajuntament 2015, en pròrroga del de
2014, tal com es detalla a continuació:
Modificació de despeses
Increments:
Expedient
082200MC2015/000008

Aplicació
pressupostària
322-341148908016

Descripció

Projecte

Club de Fútbol Badalona

Import

Núm. proposta

Op.

100.000,00

201500000055

EXT

100.000,00

Transferències positives:

Expedient
082200MC2015/000006
093073MC2015/000007

Aplicació
pressupostària
323-323163290
414-151360002

Descripció

Projecte

Reparació i millora
escoles públiques
Expropiacions

201312
2014-5

Import

Núm. proposta

Op.

51.550,30

201500000048

TRANSF+

1.500.000,00

201500000054

TRANSF+

Import

Núm. proposta

Op.

100.000,00

201500000055

BAIXARC

Núm.proposta

Op.

1.551.550,30

Disminucions:
Expedient
082200MC2015/000008

Aplicació
pressupostària
322-341148906

Descripció

Projecte

Subvencions
Convocatòria Entitats

100.000,00

Transferències negatives:
Expedient
082200MC2015/000006
093073MC2015/000007
093073MC2015/000007

Aplicació
pressupostària
000-321274409
411-342062800
411-342062801

Descripció

Projecte

Import

Engestur
Escoles
Bressol Nero-Nas
Equipaments culturals i
esportius
Equipaments culturals i
esportius

2009351
2014-2

51.550,30

201500000048

TRANSF-

1.264.427,75

201500000054

TRANSF-

2014-2

235.572,25

201500000054

TRANSF-
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Expedient

Aplicació
pressupostària

Descripció

Projecte

Import

Núm.proposta

Op.

1.551.550,30

TERCER SOTMETRE el seu contingut a informació pública i audiència dels interessats per un
termini de 15 dies, 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, perquè tal
que puguin presentar-se reclamacions i suggeriments, que de produir-se hauran de ser resoltes
pel Ple de la Corporació. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial
esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un nou acord plenari.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de resolució
precedent, conforme a les previsions de l’article 82.3 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament, i, atenent raons de màxima eficàcia i eficiència en gestió municipal n’ordeno la seva
inclusió en l’ordre del dia de la propera i immediata sessió de l’Ajuntament Ple que es celebri,
pel seu debat i aprovació, si escau, prèvia declaració d’urgència.
El dictamen precedent va ser substituït íntegrament per l’esmena següent:
Esmena a la proposta d’aprovació inicial de la modificació del pressupost de
l’Ajuntament 2015, en pròrroga del de 2014 a que es referieix aquest expedient.
Fets
La Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda, en sessió de data 4 de
maig de 2015, va dictaminar de forma favorable la proposta d’aprovació inicial de la modificació
del pressupost de l’Ajuntament 2015, en pròrroga del de 2014 a que es referieix aquest
expedient.
Proposta d’esmena
Vist l’informe de la Intervenció Municipal emès en l’expedient de modificació pressupostària
082200-MC2015/000008, es creu convenient deixar sense efecte la incorporació del crèdit
extraordinari número 201500000055.
Així mateix, s’ha detectat un error material en l’expedient de modificació pressupostària
082200-MC2015/000006, per la qual cosa cal introduir en el redactat de la proposta de
modificació dictaminada, la corresponent esmena, per tal que la redacció definitiva de la
proposta que es porta a aprovació del plenari municipal quedi redactada en els següents
termes:
PRIMER.- MODIFICAR l’annex d’inversions municipal tal com es detalla a continuació:
Modificació de despeses
Increments:
Expedient
082200MC2015/000006
093073MC2015/000007

Aplicació
pressupostària
323-3231-63290
414-1513-60002

Descripció

Projecte

Reparació i millora escoles
públiques
Expropiacions

201312
2014-5

Import

Núm. proposta

49.195,29

201500000048

1.500.000,00

201500000054

1.549.195,29

Disminucions:
Expedient
082200MC2015/000006
093073MC2015/000007
093073MC2015/000007

Aplicació
pressupostària
000-3212-74409
411-3420-62800
411-3420-62801

Descripció

Projecte

Import

Núm. proposta

Engestur Escoles Bressol
Nero-Nas
Equipaments culturals i
esportius
Equipaments culturals i
esportius

2009351
2014-2

49.195,29

201500000048

1.264.427,75

201500000054

2014-2

235.572,25

201500000054

1.549.195,29
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SEGON.- APROVAR la modificació del pressupost de l’Ajuntament 2015, en pròrroga del de
2014, tal com es detalla a continuació:
Modificació de despeses
Transferències positives:
Expedient
082200MC2015/000006
093073MC2015/000007

Aplicació
pressupostària
323-323163290
414-151360002

Descripció

Projecte

Reparació i millora
escoles públiques
Expropiacions

2013-12
2014-5

Import

Núm. proposta

49.195,29

201500000048

1.500.000,00

201500000054

1.549.195,29

Transferències negatives:
Expedient
082200MC2015/000006
093073MC2015/000007
093073MC2015/000007

Aplicació
pressupostària
000-321274409
411-342062800
411-342062801

Descripció

Projecte

Import

Núm.proposta

Engestur
Escoles
Bressol Nero-Nas
Equipaments culturals i
esportius
Equipaments culturals i
esportius

2009351
2014-2

49.195,29

201500000048

1.264.427,75

201500000054

2014-2

235.572,25

201500000054

1.549.195,29

TERCER: SOTMETRE el seu contingut a informació pública i audiència dels interessats per un
termini de 15 dies, 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, perquè tal
que puguin presentar-se reclamacions i suggeriments, que de produir-se hauran de ser resoltes
pel Ple de la Corporació. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial
esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un nou acord plenari.
Fonaments de dret
D’acord amb el que disposa l’article 97.5 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprovà el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
(ROFRJEL), qualsevol membre del consistori municipal pot formular una proposta de
modificació d’un dictamen de la Comissió informativa concernida, mitjançant escrit presentat a
la presidenta de la Corporació abans que comenci la deliberació de l’assumpte a que és
refereix.
La proposta d’esmena precedent pot incorporar-se al dictamen concernit, atenent a criteris
d’oportunitat marcats per l’equip de govern, en tant i en quant es limita, per altra banda a la
mera correcció d’un error material que resulta del propi text del dictamen aprovat.
Per l’adopció d’aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple del nombre de
membres de la Corporació presents en el moment de la votació, d’acord amb l’article 47.1 de la
LRBRL, esmentada.
En tractar-se d’un acte de contingut econòmic, és necessari l’informe previ de la Intervenció
municipal d’acord amb les previsions de l’article 214 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, TRLRHL)
.../...
La Intervenció Municipal informa que dóna conformitat a l’anterior proposta de resolució als
efectes que preveuen els articles 214 i concordants del TRLRHL.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució
formulada i dels informes precedents als efectes previstos a l’article 89.5 de la Llei 30/1992,
l’ajuntament Ple resol de conformitat, i la converteix en resolució incorporant-la al dictamen
concernit, quedant la modificació pressupostaria concernida redactada conforme la proposta
formulada en aquesta esmenta.
Votació de l’esmena a la totalitat del dictamen.
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L’esmena a la totalitat del dictamen va ser aprovada per majoria simple.
Vots a favor: 11, del grup municipal del Partit Popular.
Abstencions: 13, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió i Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
4 AP-2015/3190 DICTAMEN. Modificació clàusula 15 del Plec de clàusules de la
concessió directa del Centre Cultural El Carme a la UB.
Aprovar modificació l'article 15 del plec de clàusules de la concessió
Tema:
directa per l’ús privatiu de part del “Centre Cultural El Carme” a la
Universitat de Barcelona.
Objecte:
Centre Cultural El Carme.
Interessat/s.

Universitat de Barcelona, Regidor de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut,
Gerent de l’Àrea d’Urbanisme, Regidora de Medi Ambient i Regidora de
l’Àrea de Cultura i Ciutadania.

Tipus d’acte:

Acord de l'Ajuntament Ple.

Núm. expedient:

17/CESSA-1/13

NÚM INV:
660
Antecedents.1. En data 3 de setembre de 2013, l’Ajuntament de Badalona i la Universitat de Barcelona van
signar un contracte administratiu de la concessió directa de l’ús privatiu del domini públic de
part de l’edifici Centre Cultural "El Carme" a la Universitat, d’acord amb l’acord de l’excm.
Ajuntament Ple de data 9 de juliol de 2013.
2. D’acord amb les especificacions de l’article 2 del referit contracte, quan a la descripció del bé
municipal, l’ús del mateix es farà de forma compartida entre l’Ajuntament de Badalona i la
Universitat de Barcelona, amb un índex de participació d’ocupació de 35% per part de
l’Ajuntament i de 65% per part de la Universitat de Barcelona d’acord amb la següent
distribució:
PLANTES

AJUNTAMENT DE
BADALONA

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

TOTAL INT.

TOTAL EXT.
100%

PLANTA SOTERRANI
Sala d’exposicions

295,00

295,00

Vestíbul

155,72

155,72

Caixes d’escala

42,75

42,75

Lavabos

20,70

Sales tècniques

13,55

Patis (al 50%)

20,70
13,55

27,09

13,55

541,26

14,97
542,69

29,94
29,94

PLANTA BAIXA
Info turisme

140,00

Sala d'estudis

100,42

100,42

Office

14,30

14,30

28,60

Vestíbul

71,33

71,33

142,66

Caixes d’escala

18,08

18,08

36,15

Lavabos

140,00
200,84

9,78

9,78

19,55

Sales tècniques

13,55

13,55

27,09

Terrasses i Patis (al 50%)

11,81

11,81

379,26

239,26

47,24
594,89

PLANTA PRIMERA
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Aules
Vestíbul
Caixes d’escala

19,44

Lavabos
Terrasses (al 50%)

428,07

428,07

44,87

44,87

19,44

38,88

19,58

19,58

9,76
19,44

19,52

521,72

531,40

351,57

351,57

19,52

PLANTA SEGONA
Aules
Turisme

71,77

Vestíbul

22,44

22,44

44,87

Caixes d'escala

19,46

19,46

38,91

9,79

9,79

19,58

Lavabos
Terrasses (al 50%)

71,77

15,565
123,45

31,13

418,82

526,70

31,13

PLANTA TERCERA
Aules

207,88

207,88

Vestíbul

41,81

41,81

Caixes d'escala

38,91

38,91

Lavabos

19,58

19,58

Terrasses (al 50%)

110,46
0,00

220,92

418,64

308,18

278,95

278,95

Vestíbul

41,81

41,81

Caixes d'escala

15,97

15,97

Lavabos

19,58

19,58

220,92

PLANTA QUARTA
Aules

Terrasses (al 50%)

TOTALS

10,49

20,98

0,00

366,80

356,31

20,98

1.064,83

1.978,78

2.858,74

184,87

S’especifica, igualment, en el mateix article el següent:
"...Els diferents usos es troben grafiats al plànol, que s’adjunta com annex 1:
En el cas de la planta soterrani, la sala d’exposicions es crearà un conveni de col·laboració
específic, que definirà la col·laboració entre la UB i l’Ajuntament, amb l’objectiu de que el
calendari d’exposicions tingui coherència i de que cada institució sufragui el cost de les
exposicions que organitzi. La gestió serà compartida i es treballarà estretament amb una
comissió de treball entre les dues parts per definir la programació i el finançament de la sala i
les activitats lligades a aquesta.
Previ acord amb la UB, l’Ajuntament podrà utilitzar les dependències de l’edifici destinada a
usos universitaris, sempre que no obstaculitzi les activitats acadèmiques de la UB que s’hi
desenvolupin..."
2. L’article 15 del referit contracte conté la regulació dels espais en col·laboració amb altres
entitats públiques o privades, d’acord amb el següent redactat:
"La UB, amb la finalitat d’omplir de contingut i maximitzar la utilització dels espais de l’edifici,
podrà comptar amb la col·laboració d’altres entitats, públiques o privades, l’ús de les aules per
tal que es desenvolupin activitats de caràcter cultural i/o formatiu que, per les seves
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característiques, la UB no pugui portar a terme per si mateixa sota l’autorització de
l’Ajuntament".
Fets.1.- En data 24 de febrer de 2015, per part de la Coordinadora de l’Àrea d’educació, esports i
joventut de l’Àmbit d’atenció a les persones, es fan arribar un escrit en el que es sol·licita la
tramitació d’una modificació del text de la clàusula núm. 15 del contracte administratiu de la
concessió directa, de l’ús privatiu del domini públic de part de l’edifici "Centre Cultural El
Carme".
2.- Juntament amb la sol·licitud anterior, es tramet còpia de l’acta de la comissió de tècnics de
valoració i seguiment de la Concessió del Centre Cultural El Carme (núm. 1/14) de data 11 de
novembre de 2014.
D’acord amb l’esmentada acta la Universitat de Barcelona la proposta següent:
- La modificació de l’article 15 del contracte que regula la concessió
3.- Sobre la proposta esmentada, la comissió, segons el punt quart de l’acta, acorda el següent:
"S’acorda pel que fa a la redacció original modificar l’expressió "que realitzi el propi
Ajuntament" per "que promogui el propi Ajuntament".
[La redacció original del paràgraf que es proposa afegir era: "No caldrà sol·licitar
autorització explícita quan es desenvolupin activitats de caràcter cultural i/o formatives
que realitzi el propi Ajuntament de Badalona o les Institucions vinculades a la
Universitat de Barcelona (Grup UB, Instituts de Recerca de la UB, Centres Adscrits i
Centres Acreditats de la UB)..."]
Els representants de l’Ajuntament de Badalona són partidaris de la clàusula que es proposa
de caràcter genèric, però desenvolupant-la amb un informe complementari emès pel cal del
Servei d’Educació de l’Ajuntament de Badalona en el que es defineixi les entitats que
conformen el grup UB a la data d’emissió d’aquest, però que, al mateix temps, es vagi
actualitzant a mesura que es vagi acreditant l’alta o baixa de nous centres.
Els representants de la Universitat de Badalona demanen també que es defineixi el grup de
l’Ajuntament de Badalona. S’indica que a aquests efectes es relacionarà els ens
instrumentals de l’Ajuntament amb el CIF corresponent.
S’acorda iniciar els tràmits per tal de modificar l’article 15 del Plec que regula la utilització
dels espais en col·laboració amb altres entitats públiques o privades en el sentit del
següent redactat:
"La UB, amb la finalitat d’omplir de contingut i maximitzar la utilització dels espais de
l’edifici, podrà comptar amb la col·laboració d’altres entitats, públiques o privades, l’ús de
les aules per tal que es desenvolupin activitats de caràcter cultural i/o formatiu que, per
les seves característiques, la UB no pugui portar a terme per si mateixa sota l’autorització
de l’Ajuntament.
No caldrà sol·licitar autorització explícita quan es desenvolupin activitats de caràcter
cultural i/o formatives que promogui el propi Ajuntament de Badalona o les Institucions
vinculades a la Universitat de Barcelona (Grup UB, Instituts de Recerca de la UB,
Centres Adscrits i Centres Acreditats de la UB)..."
4.- En relació a aquest punt, el cap del servei d’Educació ha emès, en data 11 de febrer de
2015, el següent informe:
"INFORME TÈCNIC que emet Antoni Martorell Solanic, Cal del servei d’Educació en referència
a la "Proposta de modificació de l’article 15 del contracte administratiu de la concessió directa,
de l’ús privatiu del domini públic de part de l’edifici "Centre Cultural El Carme" a la Universitat
de Barcelona.
CONSIDERACIONS:
Primera.- Amb data 31 de juliol de 2013, es va signar el "Contracte administratiu de la
concessió directa de l’ús privatiu del domini públic de part de l’edifici centre cultural "El Carme"
a la Universitat de Barcelona".
Segona.- A l’esmentat text literal del contracte, en el seu article 15 hi diu:
La UB, amb la finalitat d’omplir de contingut i maximitzar la utilització dels espais de l’edifici,
podrà comptar amb la col·laboració d’altres entitats, públiques o privades, l’ús de les aules
per tal que es desenvolupin activitats de caràcter cultural i/o formatiu que, per les seves
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característiques, la UB no pugui portar a terme per si mateixa sota la autorització de
l’Ajuntament.
Tercera.- A proposta de la Universitat de Barcelona i presentada formalment al si de la
"Comissió Tècnica de seguiment" del proppassat 11 de novembre de 2014, es planteja procedir
a la modificació del text de l’esmentada clàusula amb el nou text literal següent:
La UB, amb la finalitat d’omplir de contingut i maximitzar la utilització dels espais de l’edifici,
podrà comptar amb la col·laboració d’altres entitats, públiques o privades, l’ús de les aules
per tal que es desenvolupin activitats de caràcter cultural i/o formatiu que, per les seves
característiques, la UB no pugui portar a terme per si mateixa sota la autorització de
l’Ajuntament.
No caldrà sol·licitar autorització explícita quan es desenvolupin activitats de caràcter
cultural i/o formatives que realitzi el propi Ajuntament de Badalona o les institucions
vinculades a la Universitat de Barcelona (Grup UB, Instituts de Recerca de la UB, Centres
Adscrits i Centres Acreditats de la UB)
Quarta.- L’experiència d’un any complert en el desenvolupament del contracte de cessió i amb
el coneixement de les casuístiques pràctiques que es presenten al llarg del curs per que fa als
usos esporàdics de l’edifici, indica que hi ha un seguit d’activitats de caràcter formatiu, cultural i
de foment ciutadà, organitzades tant per l’Ajuntament de Badalona i els seus organismes, com
per la pròpia Universitat de Barcelona i el seu grup empresarial, que per la pròpia naturalesa
dels seus promotors/organitzadors, cal considerar-les activitat pròpia i a desenvolupar sota els
criteris i limitacions del nou article 15, transcrit literalment a la consideració "tercera".
Cinquena.- com sigui que el nou text fa referència a que no caldrà demanar autorització per a
les activitats de caràcter cultural o formatiu que organitzi el propi Ajuntament de Badalona, es
procedeix a llistar inicialment una sèrie d’activitats que a hores d’ara ja es coneixen i que
aquest ajuntament te la intenció de poder-les desenvolupar a l’edifici del Carme, durant el curs
escolar, sens perjudicis que en el futur se’n puguin afegir:
- Jornades de caràcter formatiu amb els escolars de la ciutat:
• Jornades Científiques de Secundària
• Jornades Científiques de Primària
• Activitats desplegades des de la Unitat de Projectes Educatius Comunitaris
• Activitats desplegades des de la Unitat d’Escolarització, Formació i Inserció.
• Jornades de formació amb els docents de la ciutat
• Intercanvis pedagògic educatius entre centres educatius de la ciutat i entre formadors
de la ciutat.
- Actes de caràcter cultural
• Promoció i presentacions de productes de caràcter cultural
• Reunions de treball inter i intramunicipals en temes educatius, formatius i culturals
• Activitats de promoció de la ciutat.
Sisena.- Com sigui que el text fa referència a que no caldrà autorització per a les activitats
organitzades directament o en les quals hi col·labora la Universitat de Barcelona, es detallen,
sens perjudici que en el futur se’n puguin afegir, les següents:
Universitat de Barcelona
Instituts de Recerca de la UB
Centres Adscrits a la UB
Centres Acreditats de la UB
Centres, entitats i empreses amb les quals la UB col·labora.
I a tenor de les que es formula les següents
CONCLUSIONS
PRIMERA.- Proposar la modificació de l’article 15 del contracte administratiu de la concessió
directa, de l’ús privatiu del domini públic de part de l’edifici "Centre Cultural el Carme" a la
Universitat de Barcelona, pel literal següent:
La UB, amb la finalitat d’omplir de contingut i maximitzar la utilització dels espais de l’edifici,
podrà comptar amb la col·laboració d’altres entitats, públiques o privades, l’ús de les aules
per tal que es desenvolupin activitats de caràcter cultural i/o formatiu que, per les seves
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característiques, la UB no pugui portar a terme per si mateixa sota la autorització de
l’Ajuntament.
No caldrà sol·licitar autorització explícita quan es desenvolupin activitats de caràcter
cultural i/o formatives que realitzi el propi Ajuntament de Badalona o les institucions
vinculades a la Universitat de Barcelona (Grup UB, Instituts de Recerca de la UB, Centres
Adscrits i Centres Acreditats de la UB)
SEGONA.- Utilitzar com a referència de les activitats a ser considerades autoritzades dintre de
l’article 15, les que es descriuen a les consideracions '"sisena" i "setena", sens perjudici que en
el futur se’n puguin afegir de noves.
TERCERA.- Proposar traslladar l’esmentat informe a l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns,
Departament de Patrimoni, i a Intervenció Municipal, per tal que en puguin tramitar la seva
modificació al Plenari Municipal.
Opinió que tanmateix es sotmet a superior criteri."
5.- Consta a l’expedient escrit del Director de l’Àrea de Formació Complementària de la
Universitat de Barcelona en el que es fa constar el següent:
"Que els centres adscrits de la Universitat de Barcelona són institucions docents de
titularitat pública o privada adscrites mitjançant un conveni aprovat pel Consell de Govern i
pel Consell Social. La Universitat de Barcelona vetlla per la qualitat docent dels
ensenyaments impartits per aquestes institucions.
D’altra banda, els centres acreditats per la Universitat de Barcelona són institucions
d’aprenentatge d’idiomes de titularitat pública o privada, les quals mitjançant un conveni
específic de col·laboració amb la Universitat de Barcelona, són avaluades per la seva
qualitat docent i els alumnes del es quals reben una certificació d’equivalència de nivell que
atorga l’Escola d’Idiomes Moderns.
La Universitat de Barcelona signa habitualment convenis específics de col·laboració amb
aquestes dues tipologies d’institucions per tal de dur a terme activitats formatives que per si
mateixa no pot desenvolupar.
I, perquè consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest document..."
6. A la vista de la proposta, informe i escrit de la UB transcrits, s’ha d’entendre doncs que es
pretén la modificació de la clàusula del plec de condicions que ha servit de base a l’atorgament
de la concessió en el senti que l’ús dels espais, quan sigui promogut pel propi Ajuntament de
Badalona o per les institucions vinculades a la Universitat de Barcelona, no requerirà de
l’autorització prèvia per part de l’Ajuntament.
En tot cas, la responsabilitat derivada de l’ús, ho serà de la Universitat de Barcelona quan l’ús
es realitzi per part d’institucions vinculades a la mateixa.
La Comissió de Seguiment del conveni amb la Universitat de Barcelona creada en raó de la
concessió referida, haurà de vetllar pel desenvolupament i execució correcta d’allò disposat en
el mateix.
7. Consten a l’expedient els informes favorables de la Secretaria general i de la Intervenció
general.
8.- Consta igualment el dictamen de la Comissió de Patrimoni.
Fonaments de dret.Primer.- Les concessions demanials es regulen a l’article 93 de la llei de patrimoni de les
administracions públiques (llei 33/2003 de 3 de novembre) i al reglament de patrimoni dels ens
locals de Catalunya, articles 60 i següents, (Decreto 336/1988, de 17 octubre).
Les condicions de la concessió a que es refereix el present expedient, queden regulades en el
corresponent plec de clàusules administratives i tècniques que regeixen la concessió demanial
de part de l’edifici, que va ser aprovat inicialment per acord de l’Ajuntament ple de data 9 de
juliol de 2013, i que va esdevenir definitiu pel fet que no es van presentar al·legacions ni
suggeriments durant el temps en que es va exposar a informació pública.
La concessió demanial es va formalitzar mitjançant el corresponent document administratiu de
data 3 de setembre de 2013.
Segon.- La modificació de l’article 15 que es proposa, comporta una modificació tant del plec
de clàusules administratives i tècniques com del document administratiu, per la qual cosa,
correspondrà la seva aprovació al mateix òrgan que el va aprovar d’inici i, també requerirà una
nova tramitació d’informació pública, per un termini mínim de trenta dies, d’acord amb el que
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disposa l’article 66 del reglament de patrimoni ja referit. Igualment, prèviament a la aprovació
serà necessari l’informe del secretari i de l’interventor municipal.
Tercer.- L’article 20 del clausulat del contracte administratiu de la concessió directa de l’ús
privatiu del domini públic d’una part de l’edifici del Centre Cultural "El Carme", estableix com a
funcions de la comissió de seguiment de la concessió el de fer el seguiment, avaluació i control
del desplegament i execució del mateix.
Quart.- La Comissió de patrimoni ha d’informar amb caràcter previ i preceptiu, d’acord amb la
resolució d’alcaldia de data 22-11-2011.
Proposta de resolució
D’acord amb l’article 172 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari per tal que conforme a les
previsions de l’article 82.2 del mateix reglament el Regidor de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
interns, proposi a l’Ajuntament Ple, previ el dictamen de la Comissió Informativa corresponent,
que aprovi la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Modificar el plec de clàusules administratives i tècniques que regeixen la concessió
demanial de part de l’edifici en el carrer Francesc Layret núm. 78-82, conegut com a "Centre
Cultural El Carme" a la Universitat de Barcelona, en concret quant a la redacció de l’article 15
que quedarà del següent tenor literal:
"La UB, amb la finalitat d’omplir de contingut i maximitzar la utilització dels espais de l’edifici,
podrà comptar amb la col·laboració d’altres entitats, públiques o privades, l’ús de les aules per
tal que es desenvolupin activitats de caràcter cultural i/o formatiu que, per les seves
característiques, la UB no pugui portar a terme per si mateixa sota l’autorització de
l’Ajuntament.
No caldrà sol·licitar autorització explícita quan es desenvolupin activitats de caràcter cultural i/o
formatives que promogui el propi Ajuntament de Badalona o les Institucions vinculades a la
Universitat de Barcelona (Grup UB, Instituts de Recerca de la UB, Centres Adscrits i Centres
Acreditats de la UB)."
Entendre modificat l’article 15 referent a "utilització dels espais en col·laboració amb altres
entitats públiques o privades" del document administratiu signat entre aquest Ajuntament i la
Universitat de Barcelona, en el mateix sentit.
La Comissió de Seguiment del conveni amb la Universitat de Barcelona creada en raó de la
concessió referida, haurà de vetllar pel desenvolupament i execució correcta d’allò disposat en
el mateix. El Servei de Patrimoni, haurà de fer un seguiment quadrimestral en relació a les
activitats que es desenvolupin i sobre les que no sigui preceptiva l’autorització.
SEGON.- SOTMETRE la present modificació del plec de clàusules regulador de la concessió al
tràmit d’informació pública per un termini de trenta dies hàbils, en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i en el BOP, amb el ben entès que si no es presenta cap al·legació al respecte
quedarà definitivament aprovat.
TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde perquè intervingui en la signatura dels documents que
calguin per a la plena eficàcia d’aquest acord i pugui resoldre les incidències que en el seu cas
es presentin.
QUART.- Notificar aquest acord a la regidoria de Cultura, regidoria d’Educació, serveis jurídics
d’Hisenda, Intervenció municipal i a la Universitat de Barcelona.
.../...
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de resolució
precedent conforme a les previsions del Decret de delegació general de competències de 5 de
juliol de 201, i als efectes de l’article 123 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals, proposo, previ dictamen de la Comissió Informativa, a l’Ajuntament Ple que
resolgui de conformitat, si s’escau.
.../...
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la proposta de Resolució
formulada, l’Ajuntament Ple resol de conformitat i la converteix en resolució.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per majoria absoluta.
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Vots a favor: 15, dels grups municipals del Partit Popular, Convergència i Unió i Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
Vots en contra: 9, del grup municipal Socialista.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
5 AP-2015/3191 DICTAMEN. Ratificar l'aprovació de les Bases Específiques que regeixen
l'atorgament de subvencions per part de l'Àrea de Cultura i Ciutadania.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Ratificació de l’aprovació de les Bases Específiques que regeixen
l’atorgament de subvencions per part de l’Àrea de Cultura i Ciutadania de l’Ajuntament de
Badalona destinades al foment de projectes i activitats d’utilitat pública i interès social
desenvolupats durant l’any 2015, exclusivament de caràcter cultural i les destinades a
promocionar i dinamitzar els casals i entitats de persones grans, per donar compliment al
requeriment d ela intervenció municipal.
Òrgan que resol: Ple
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
ANTECEDENTS
1. En data 15 de gener de 2015 el cap del departament d’Acció Cultural ha emès un informe
tècnic segons el qual proposa l’aprovació de les Bases Específiques que regiran l’atorgament
de subvencions per part de l’Àrea de Cultura i Ciutadania de l’Ajuntament de Badalona
destinades al foment de projectes i activitats d’utilitat pública i interès social desenvolupats
durant l’any 2015, exclusivament de caràcter cultural.
2. En data 15/01/2015 la cap del departament de Ciutadania, Dona i Gent Gran ha emès un
informe tècnic segons el qual proposa l’aprovació de les Bases Específiques que regiran
l’atorgament de subvencions per part de l’Àrea de Cultura i Ciutadania de l’Ajuntament de
Badalona destinades casals i entitats de persones grans.
3. En data 16/01/2015 la regidora de Cultura i Ciutadania ha resolt incoar l’oportú expedient
administratiu per procedir a l’aprovació provisional de les Bases Específiques que regiran
l’atorgament de subvencions per part de l’Àrea de Cultura i Ciutadania de l’Ajuntament de
Badalona destinades al foment de projectes i activitats d’utilitat pública i interès social
desenvolupats durant l’any 2015.
4. S’ha emès l’oportú informe jurídic d’adequació de les actuacions, en data 16 de gener de
2015.
5. En data 29 de gener de 2015 la intervenció municipal va informar favorablement l’expedient
de referència, per import total de 64.173 euros, amb càrrec a les següents aplicacions
pressupostàries del pressupost 2015 en pròrroga del de 2014:
Aplicació pressupostària
2015 N 331 3347 48906 (Cultura)
2015 N 331 231006 48906
(Casals i entitats de persones grans)

Id. Op. Núm. operació
RC
201500001757
RC
201500001758

Import
43.000,00
21.173,00

6. La Junta de Govern Local de data 4 de febrer de 2015 va aprovar provisionalment les bases
específiques.
7. Les Bases han estat publicades al BOPB de data 16 de febrer de 2015, en tràmit
d’informació pública, per termini de vint dies hàbils, per tal que es formulin les al·legacions que
es considerin oportunes, per tant, restaria interro mput el termini atorgat per a la presentació de
sol·licituds fins la resolució de les al·legacions presentades i l’aprovació definitiva de les bases;
la disposició que, en el seu cas, pogués interrompre el referit termini s’anunciarà amb la
mateixa publicitat que la convocatòria.
8. En data 16 de febrer de 2015, l’alcalde va resoldre convocar concurs públic per a la
concessió de subvencions destinades al foment de projectes i activitats d’utilitat pública i interès
social desenvolupats durant l’any 2015, exclusivament de caràcter cultural i les destinades a
promocionar i dinamitzar els casals i entitats de persones grans, en el benentès que, en el
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supòsit que es presentessin al·legacions a l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
que aprovà inicialment les bases específiques reguladores de la present convocatòria i que es
troba, per tant, en tràmit d’informació pública, restaria interromput el termini atorgat per a la
presentació de sol·licituds fins la resolució de les al·legacions presentades i l’aprovació
definitiva de les bases. La disposició que, en el seu cas, pogués interrompre el referit termini
s’anunciarà amb la mateixa publicitat que la convocatòria.
9. En data 17 de març de 2014, el Secretari General amb el vistiplau de l’Alcalde va emetre un
certificat segons el qual certifica durant el termini d’exposició pública no consta que s’hagi
presentat cap al·legació a les bases, per la qual cosa, i a la vista que l’acord tercer fine de la
resolució de la Junta de Govern Local va aprovar que en el cas que no es presentin
al·legacions en el termini estipulat les bases esdevindran aprovades definitivament de forma
automàtica, per la qual cosa, a la vista que no s’han presentat al·legacions, es consideren
aprovades definitivament les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions
per part de l’Àrea de Cultura i Ciutadania de l’Ajuntament de Badalona.
10. Es va procedir a la publicació reglamentaria i el termini de presentació de sol·licituds per la
concessió de subvencions va ser des del 24 de febrer al 23 de març de 2015.
11. Una vegada valorades totes les sol·licituds de subvencions i emesos els oportuns informes
tècnics i jurídics, es van portar els expedients per atorgar les subvencions a fiscalitzar per la
intervenció municipal. En els informes d’intervenció emesos per a la concessió de les
subvencions a les entitats que han presentat la sol·licituds la intervenció municipal ha informat
el següent:
“No obstant això, resta condicionada la plena efectivitat de l’acord de concessió de la subvenció
a la ratificació per l’Ajuntament Ple de les Bases específiques d’atorgament de subvencions
d’aquesta convocatòria mentre no s’aprovin mitjançant ordenança tal com disposa l’art. 17 d ela
Llei general de subvencions 38/2003 de 17 de novembre.”
FONAMENTS DE DRET
1. L’art. 214 del TRLHL expressa que és necessari la fiscalització prèvia de l’interventor. I
l’article 6 del Annex IV de les BEP, estableix que les convocatòries de subvencions es
realitzaran prèvia certificació, per part de la Intervenció General, de l’existència de crèdit
adequat i suficient per atendre la despesa pública del cas.
2. L’òrgan competent per prendre aquesta resolució és el Ple de l’Ajuntament, mentre no
s’aprovin mitjançant ordenança tal com disposa l’art. 17 d ela Llei general de subvencions
38/2003 de 17 de novembre.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
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, i per
donar compliment al requeriment de la intervenció municipal, no hi ha cap tipus d’obstacle legal
ni reglamentari per tal que el Ple de l’Ajuntament adopti la següent proposta i la converteixi en
resolució:
ÚNIC.- Ratificar les bases específiques que regeixen l’atorgament de subvencions per part de
l’Àrea de Cultura i Ciutadania de l’Ajuntament de Badalona destinades al foment de projectes i
activitats d’utilitat pública i interès social desenvolupats durant l’any 2015, exclusivament de
caràcter cultural i les destinades a promocionar i dinamitzar els casals i entitats de persones
grans, aprovades inicialment per la Junta de Govern Local de data 4 de febrer de 2015,
publicades al BOPB de data 16 de febrer de 2015, en tràmit d’informació pública, per termini de
vint dies hàbils, per tal que es formulin les al·legacions que es considerin oportunes i certificant
la no presentació d’al·legacions en data 17 de març de 2014, per part del Secretari General
amb el vistiplau de l’Alcalde.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per majoria simple.
Vots a favor: 11, del grup municipal del Partit Popular.
Abstencions: 13, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió i Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
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6 AP-2015/3192 DICTAMEN. Ratificar l'acord d'aprovació inicial de la modificació dels
Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada de Marina.
Fets
I. ANTECEDENTS
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix notablement en la regulació
dels consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC).
La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional vintena a la
LRJAPC que estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament l’Administració
pública a la que estarà adscrit cada Consorci, d’acord amb els criteris fixats a la pròpia LRSAL i
referits a cada exercici pressupostari, i conté d’altres requeriments quant al seu règim orgànic,
funcional i financer, raó per la qual és necessària la corresponent adaptació estatutària. A
aquesta necessitat d’adaptació se suma la derivada de l’entrada en vigor, el 18 de setembre de
2014, de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma administrativa, que incorpora diverses previsions referides al dret de
separació i dissolució dels consorcis que han de recollir-se en els seus estatuts.
El Ple de la Diputació de Barcelona, en les sessions de 30.10.14 i 20.11.14, va adoptar els
acords núm. 135/14 i 152/14, mitjançant els quals, tot donant compliment a la DA 12a de la
LBRL, en la redacció donada per la L 27/13, s’acorda la classificació dels ens vinculats o
dependents de la Diputació de Barcelona que constitueixin el seu sector públic local, en els
grups de classificació 1, 2 ó 3.
Conforme a aquests acords, el Consorci del Parc de la Serralada de Marina, com a ens vinculat
a la Diputació de Barcelona i constituent del seu sector públic local, fou classificat en el grup 3.
A més de la Diputació de Barcelona, integren el Consorci, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i
els Ajuntaments de Badalona, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Tiana i Sant
Fost de Campsentelles.
Des de la Diputació de Barcelona va efectuar-se una anàlisi dels estatuts dels Consorcis
adscrits al seu sector públic, tot contrastant-los amb els requeriments establerts a la LRSAL i la
L 15/2014. De resultes d’aquesta anàlisi es van elaborar els documents, l’acreditació dels quals
consta a l’expedient, que es detallen a continuació:
Informe emès per la Secretaria General de la Diputació de Barcelona, de data
28.1.2015.
Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 12.2.2015 (núm.
37/2015), sobre l’adequació dels Estatuts dels Consorcis integrats en el sector públic
de la Diputació de Barcelona a les lleis esmentades.
Annex a l’esmentat acord amb l’avantprojecte de les modificacions dels Estatuts del
Consorci del Parc de la Serralada de Marina que es consideraren necessàries, així com
les consideracions tingudes en compte.
II. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL PARC
DE LA SERRALADA DE MARINA i RATIFICACIÓ PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA.
En relació amb la modificació dels Estatuts, en data 16 d’abril de 2015 l’Assemblea General del
Consorci del Parc de la Serralada de Marina adoptà els acords següents:
“Primer.- APROVAR inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de la
Serralada de Marina que afecta el preàmbul, els articles 1, 9, 35, 38, 43, 47, disposició
addicional i disposició final, així com el Text refós resultant dels Estatuts del Consorci,
constituït per la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els
Ajuntaments de Badalona, de Montcada i Reixac, de Santa Coloma de Gramenet, de Tiana
i de Sant Fost de Campcentelles, d’acord amb el text que figura com a annex I al dictamen.
Segon.- SOTMETRE els anteriors acords i l’expedient a informació pública, mitjançant
anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya (DOGC) i en el tauler d’anuncis del Consorci i de la Diputació
de Barcelona, per un termini de 30 dies hàbils, a comptar des de la publicació al BOPB, als
efectes de la presentació de reclamacions o al·legacions.
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Tercer.- ACORDAR que en el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació en el
termini d’informació pública, l’aprovació inicial dels anteriors acords esdevindrà definitiva
sense ulterior tràmit.
Quart.- DONAR trasllat a les entitats integrants del Consorci als efectes de la ratificació
dels acords adoptats.
Cinquè.- ACORDAR que, aprovada definitivament la modificació dels Estatuts del
Consorci, i ratificada per les entitats consorciades, es publiqui en el BOPB l’anunci del Text
refós dels Estatuts i el de la referència d’aquesta publicació al DOGC, així com trametre a
la Direcció General de l’Administració Local del Departament de Governació i Relacions
Institucionals per a la constància de la modificació dels Estatuts del Consorci en el Registre
dels ens locals de Catalunya.
Sisè.- FACULTAR la Presidència del Consorci per adoptar les mesures i els actes
d’execució necessaris per a la deguda efectivitat dels presents acords”.
En data 22 d’abril de 2015 es va publicar al BOPB l’anunci de l’aprovació inicial dels Estatuts
del Consorci i posteriorment, en data 27 d’abril de 2015, la corresponent referència al DOGC,
tot assenyalant que el tràmit d’informació pública finalitzava el 28 de maig de 2015.
Respecte dels aspectes procedimentals, cal tenir en compte que la modificació dels Estatuts
del Consorci, segons allò previst a l’art. 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals (ROAS), aprovat pel D 179/1995, de 13 de juny, requereix l’acord de l’òrgan superior de
govern del Consorci, ratificat pels ens i les administracions que en formen part amb el vot
favorable de la majoria absoluta dels seus membres (LBRL, art. 47.2.g), amb l’informe previ,
preceptiu i no vinculant de la Secretaria i la Intervenció.
Tot i que actualment l’aprovació dels Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada de Marina
roman en tràmit d’informació pública, conforme als principis de cooperació, col·laboració i
eficiència que han de regir les relacions entre les Administracions Públiques, establerts a l’art.
3.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), es considera oportú ratificar la dita aprovació
inicial de la modificació dels seus Estatuts, tot condicionant-la a la seva aprovació definitiva en
els mateixos termes acordats.
L’adopció dels acords esmentats és competència del Ple corporatiu, i es requereix el vot favorable
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, d'acord amb el que
disposen els articles 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
i 114.3.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL 2/2003, de 28
d’abril), i 313.2 del ROAS.
En virtut de tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- RATIFICAR l’acord d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci del
Parc de la Serralada de Marina, aprovada per la seva Assemblea General en data 16 d’abril de
2015, que afecta als articles 1, 9, 35, 38, 43, 47 i disposicions addicional i final, constituït per
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els Ajuntaments de Badalona, Montcada i Reixac, Santa
Coloma de Gramenet, Tiana i Sant Fost de Campsentelles, d’acord amb el text refós que es
transcriu a continuació:
“ESTATUTS DEL CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA
TAULA
Preàmbul
Títol primer. Disposicions generals.
Article 1. Objecte, denominació, àmbit territorial i membres.
Article 2. Incorporació de nous membres.
Article 3. Domicili.
Article 4. Durada.
Article 5. Naturalesa, capacitat, potestats i prerrogatives.
Article 6. Finalitats i serveis.
Títol segon. Règim orgànic i funcional.
Capítol 1. Òrgans de govern i de gestió.
Article 7. Òrgans.
Secció Primera. L'Assemblea General.
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Article 8. Concepte.
Article 9. Composició.
Article 10. Competències.
Secció Segona. La Presidència.
Article 11. Concepte i titularitat.
Article 12. Competències.
Secció Tercera. La Vicepresidència.
Article 13. Concepte.
Secció Quarta. La Gerència.
Article 14. Concepte de Gerència.
Article 15. Competències de la Gerència.
Article 16. La direcció tècnica.
Secció Cinquena. Òrgans complementaris.
Article 17. Òrgans complementaris.
Secció Sisena. Règim de delegació de competències orgàniques.
Article 18. Règim de delegació interorgànica.
Capítol 2. Funcionament de l'òrgan col·legiat i règim de recursos.
Article 19. Caràcter i periodicitat de les sessions.
Article 20. Convocatòria de les sessions.
Article 21. Quòrum de constitució i celebració de les sessions.
Article 22. Règim de majories requerides en funció dels tipus d'acords.
Article 23. Sistema de votació.
Article 24. Règim de recursos contra els actes dels òrgans de govern i d'administració.
Article 25. Altres aspectes de funcionament de l'òrgan col·legiat.
Títol tercer. Funcions de secretaria, intervenció i tresoreria de fons.
Article 26. Secretaria, Intervenció i Tresoreria.
Article 27. Exercici de les funcions.
Article 28. Disposició de fons.
Títol quart. Relacions amb els ens consorciats.
Article 29. Nivells de relació.
Article 30. Règim i sistemes d'informació i comunicació.
Article 31. Règim de coordinació i d'assistència.
Article 32. Encomanda o encàrrec de gestió i de funcions.
Article 33. Règim de delegació intersubjectiva.
Article 34. Règim de ratificacions per les entitats consorciades.
Títol cinquè. Règim del personal al servei del Consorci
Article 35. Determinacions generals.
Article 36. Tipus de personal i règims aplicables.
Títol sisè. Règim patrimonial, pressupostari i finançament
Article 37. Hisenda.
Article 38. Règim econòmic i financer, pressupostari i comptable.
Article 39. Patrimoni del consorci.
Article 40. Règim dels béns adscrits per les entitats consorciades.
Article 41. Règim dels béns, drets i accions adquirits pel Consorci.
Títol setè. Extinció i liquidació.
Article 42. Causes d'extinció.
Article 43. Procediment i efectes de la dissolució.
Títol vuitè. Règim jurídic, modificació dels estatuts i durada del mandat dels òrgans de govern
del consorci.
Article 44. Règim jurídic del Consorci.
Article 45. Procediment de modificació dels Estatuts.
Article 46. Durada del mandat dels òrgans de govern del Consorci.
Article 47. Procediment de separació dels membres.
Disposició addicional. Efectes de les modificacions legislatives.
isposició Final. Entrada en vigor.
PREÀMBUL
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El Parc de la Serralada de Marina és un espai natural protegit on la preservació dels recursos
naturals i de l'equilibri ecològic s'ha de compatibilitzar amb l'ús públic de tots els ciutadans; i a
la vegada és el marc territorial on aquests recursos naturals tenen un paper físic, social i
ambiental, per ells mateixos i en relació a les ciutats de l'àrea metropolitana. El Parc de la
Serralada de Marina està adscrit a la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona.
El Pla Especial de Protecció i Millora del Sector Sud de la Serralada de Marina, aprovat
definitivament per Resolució del Conseller del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, de data 16 d'abril de 2002, (publicat per Edicte de 10
de maig de 2002, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de maig de 2002), és
l'instrument jurídic administratiu que regula les activitats econòmiques compatibles amb la
preservació dels recursos naturals, raó per la qual ordena els usos agraris, de lleure i
urbanístics, la creació d'infrastructures i serveis generals i fomenta el coneixement de la
muntanya i de l'educació ambiental.
El Consorci del Parc de la Serralada de Marina és l'ens gestor del Pla Especial i ha de vetllar
pel compliment de les seves disposicions normatives, i pel desenvolupament dels recursos
naturals del Parc tenint present la fragilitat de la natura i el llarg temps que aquesta necessita
per refer-se de les pertorbacions causades pels maltractaments als quals se la sotmet, i fer-ho
compatible amb les activitats de lleure dels ciutadans de l'àrea metropolitana, recollint la
tradicional utilització de la Serralada com a espai d'esbarjo.
El Consorci es va constituir formalment en la sessió constitutiva del 12 de juliol de 1996, previ
haver-se aprovat per tots els ens integrants la constitució de l'ens i els seus estatuts, que van
ser publicats el 16.3.1996 al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, i posterior
modificació publicada, també al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona el
9.7.98, per incorporació de nous membres. En data 30.05.2006 es va publicar al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona una altra modificació estatuària que donava resposta a les
novetats introduïdes en matèria urbanística i de règim local concernents al Parc.
El Consorci es troba format per la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i
els Ajuntaments dels municipis de Badalona, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet,
Tiana i Sant Fost de Campsentelles.
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix notablement en la regulació
dels consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC).
La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional vintena a la
LRJPAC que estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament l’Administració
pública a la que estarà adscrit cada Consorci, d’acord amb els criteris fixats a la pròpia LRSAL
i referits a cada exercici pressupostari, i conté d’altres requeriments quant al seu règim orgànic,
funcional i financer, raó per la qual és necessària la corresponent adaptació estatutària. A
aquesta necessitat d’adaptació se suma la derivada de l’entrada en vigor, el 18 de setembre de
2014, de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma administrativa, que incorpora diverses previsions referides al dret de
separació i dissolució dels consorcis que han de recollir-se en els seus estatuts.
Per tot això, resta justificada la necessitat de procedir a l'actualització del marc normatiu del
Consorci del Parc de la Serralada de Marina i per tant la modificació dels seus Estatuts.
TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte, denominació, àmbit territorial i membres
1. El Consorci del Parc de la Serralada de Marina és un ens consorcial públic de caràcter local i
naturalesa associativa i institucional, que té per objecte l'ordenació, el desenvolupament i la
gestió del Parc mitjançant les formes de gestió establertes per la legislació de règim local i l'ús i
el foment dels instruments de cooperació interinstitucional per tal d'estudiar i cercar solucions
globals als problemes de l'Espai Natural que li dóna nom, i constituir un fòrum consultiu i
assessor de debat i participació en el marc d'aquest objecte.
2. L'àmbit territorial d'actuació del Consorci és l'àrea delimitada pel Pla Especial de Protecció i
Millora del Sector Sud de la Serralada de Marina, aprovat definitivament per Resolució del
Conseller del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
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Catalunya, de data de 16 d'abril de 2002, que comprèn els termes dels municipis de Santa
Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac i Badalona. Aquest àmbit restarà ampliat a mesura
que s'incorporin al Consorci municipis de la Serra del Litoral, ampliació quina efectivitat
requerirà la modificació d'aquests Estatuts en el relatiu a la representativitat dels seus
membres.
3. El Consorci del Parc de la Serralada de Marina (en endavant, "el Consorci") és integrat per la
Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i els Ajuntaments de Badalona, de
Montcada i Reixac, de Santa Coloma de Gramenet, de Tiana i de Sant Fost de Campsentelles,
a l'empara de les previsions contingudes a la normativa de règim local de Catalunya.
4. El Consorci resta adscrit al sector públic de la Diputació de Barcelona, classificat com a grup
3, d’acord amb allò previst a la Disposició addicional 12a. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (LBRL), en la redacció operada per la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL).
Tanmateix aquesta adscripció i/o classificació podran ser revisades per a cada exercici
econòmic, d’acord amb les previsions de la Disposició addicional 20a. de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú i la Disposició addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, respectivament.
Article 2. Incorporació de nous membres
1. Es podran incorporar al Consorci altres Administracions públiques per a finalitats d'interès
comú, així com entitats privades sense ànim de lucre que tinguin finalitats d'interès públic
concurrents amb l'objecte i finalitats del Consorci, que es comprometin, si així ho acorda
l'Assemblea General, a fer aportacions regulars per al seu funcionament.
2. La incorporació de nous membres requerirà l'acord de l'òrgan de govern que tingui atribuïda
la competència per demanar la incorporació, amb adhesió expressa als seus estatuts, i l'acord
favorable del Consorci de totes les entitats consorciades.
Si l'Assemblea General ho considera necessari, la incorporació de nous membres al Consorci
requerirà la formalització del conveni corresponent, on s'especificaran les condicions
d'integració, les aportacions econòmiques i l'acceptació dels presents Estatuts.
3. La incorporació de nous membres no suposarà la modificació dels Estatuts, llevat que
aquesta incorporació suposi modificació d'altres aspectes rellevants dels Estatuts, essent
necessari, en tot cas, donar l'oportuna publicitat, amb inserció d'un únic anunci per part del
Consorci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, si escau.
L'eventual necessitat de modificar els Estatuts per aquest motiu es regirà pel que es disposa a
l'article 45.
Article 3. Domicili
1. El Consorci té el seu domicili a la Diputació de Barcelona, Edifici del Rellotge c/ Urgell, 187,
3a. planta de Barcelona.
2. L'Assemblea General del Consorci podrà modificar el domicili establert a l'apartat 1, així com
disposar la creació d'altres delegacions o d'oficines tècniques on i quan sigui necessari per al
compliment de les seves finalitats.
Article 4. Durada
El Consorci tindrà una durada indefinida.
Article 5. Naturalesa, capacitat, potestats i prerrogatives
1. El Consorci és una entitat administrativa de caràcter local i gaudeix de personalitat jurídica
pròpia i de plena capacitat jurídica i d'obrar per tal de crear i gestionar serveis públics i realitzar
activitats econòmiques d’interès local o comú, en l'àmbit de les seves finalitats estatutàries. Per
tal de donar compliment a aquestes finalitats, el Consorci podrà realitzar o prestar, de forma
unificada, tota mena de serveis o activitats susceptibles de ser assumides individualment pels
seus membres, en el marc de la legislació de règim local i de la normativa sectorial aplicable.
2. En l'àmbit de les seves competències, el Consorci podrà adquirir, posseir, reivindicar,
permutar, gravar i alienar tota classe de béns, celebrar contractes, assumir obligacions,
interposar recursos i exercir qualsevol acció prevista a la llei.
3. El Consorci, en l'àmbit determinat per les seves finalitats i atès que es tracta d'un ens
institucional de caràcter local, té les mateixes potestats i prerrogatives de què poden gaudir els
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ens locals no territorials o institucionals en virtut de l'article 8 del Text Refós de la Llei Municipal
i de Règim Local de Catalunya, en relació als serveis prestats i en el marc dels seus Estatuts.
4. En qualsevol cas, el Consorci pot emprar la via administrativa de constrenyiment per tal de
recaptar o recuperar, per ell mateix, els ingressos i altres drets de caràcter públic de què sigui
creditor, sens perjudici que pugui encarregar les gestions recaptatòries que consideri oportunes
a qualsevol dels ens locals territorials que l’integren.
Article 6. Finalitats i serveis
Les finalitats a aconseguir i els serveis a prestar pel Consorci són els següents:
a) Gestionar el Pla Especial de Protecció i Millora del Sector Sud de la Serralada de Marina.
b) Vetllar pel compliment de la legislació sectorial i el planejament vigents en el territori del
Parc.
c) Actuar a tots els efectes, com a òrgans de representació dels ens integrants del Consorci, en
relació amb tot el que faci referència al Parc.
d) Emetre informes i dictàmens sobre les activitats que afectin el territori de l'espai natural i
requerir a les administracions competents les actuacions necessàries.
e) Promoure campanyes de sensibilització sobre els valors naturals i culturals i accions de
protecció del Parc de possibles agressions.
f) Elaborar tot tipus d'estudis, informes, plans i projectes sobre el Parc.
g) Establir convenis de col·laboració amb altres entitats publiques i privades sense finalitat de
lucre amb objectius coincidents amb els del Consorci.
h) Promoure els serveis propis del Parc així com la seva difusió i promoció de la utilització.
i) Gestionar l'obtenció de recursos i ajuts tècnics o econòmica procedents d'altres institucions
públiques o privades.
j) I totes aquelles competències que dins del territori del Parc li siguin delegades o
encomanades per les Administracions implicades; així com totes aquelles finalitats que estiguin
directament o indirecta relacionades amb les esmentades als punts anteriors.
TÍTOL SEGON. RÈGIM ORGÀNIC I FUNCIONAL
CAPÍTOL 1. Òrgans de govern i de gestió
Article 7. Òrgans
1. Els òrgans de govern i de gestió del Consorci són, amb caràcter necessari, els següents:
1. L'Assemblea General.
2. La Presidència.
3. La Vicepresidència.
4. La Gerència.
2. El Consorci, mitjançant acord de l'Assemblea General, podrà dotar-se dels òrgans
complementaris que es considerin pertinents per a l'acompliment de les seves finalitats.
Secció primera. L'Assemblea General
Article 8. Concepte
L'Assemblea General és l'òrgan superior de govern del Consorci, amb capacitat per adoptar
quantes resolucions consideri escaients per al bon funcionament i assoliment del seu objecte i
finalitats.
Les sessions tindran lloc en qualsevol de les seus dels ens membres del Consorci, podent-se
celebrar també en qualsevol indret que aquests disposin, i sigui adient.
Article 9. Composició
1. L'Assemblea General estarà integrada pels membres següents:
a) Dos representants i dos suplents de la Diputació de Barcelona, designats lliurement per
aquesta.
b) Dos representants i dos suplents de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, designats lliurement
per aquesta.
c) Un representant titular i un suplent de cadascun dels Ajuntaments consorciats, designats
lliurement per aquests.
La Presidència i la VicePresidència del Consorci ho seran també de l'Assemblea General.
2. L'eventual incorporació de nous membres al Consorci suposarà la modificació del primer
apartat en el sentit d'afegir el nombre de representants que es determinin en l'acord
corresponent.
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3. Per decisió de la Presidència podran ser convocades altres persones, amb veu i sense vot, a
proposta de qualsevol de les entitats consorciades.
Article 10 Competències.
Correspondrà a l'Assemblea General:
1.
Impulsar la realització dels programes de desenvolupament del Consorci i aprovar el
Pla anual de gestió i d'inversions, i la memòria anual.
2.
Exercir el control i la fiscalització de la resta d'òrgans del Consorci.
3. Aprovar els reglaments, les ordenances i l'inventari general.
4. Aprovar el pressupost i les seves modificacions d'acord amb les bases d'execució, autoritzar
i disposar les despeses en matèria de la seva competència i aprovar el compte general, tot
assumint les competències que la Llei assigna a la Comissió Especial de Comptes, d'acord
amb les previsions de la normativa reguladora de les hisendes locals.
5. Aprovar les formes de gestió dels serveis i la creació d'òrgans desconcentrats.
6. Acceptar la delegació de competències i l'encàrrec de gestió i de funcions fetes per altres
Administracions públiques diferents de les consorciades.
7. Aprovar la plantilla i la relació de Llocs de treball.
8. Escollir el President i els Vicepresidents, d'acord amb les previsions estatutàries.
9. Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia dels quals
excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost, en els termes de la legislació vigent.
10. L'aprovació de projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o
concessió i quan no estiguin previstos en el pressupost.
11. Atorgar la concessió de béns o serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia
excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci.
12. Adquirir béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost,
en els termes previstos a la legislació vigent.
13. Determinar els recursos propis de caràcter tributari, i imposar i ordenar les taxes, si escau,
dels serveis que es prestin.
14. Alienar béns i drets quan la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del
pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent.
15. Alterar la qualificació jurídica dels béns demanials propis.
16. Aprovar la cessió gratuïta de béns immobles, a títol de propietat, a altres Administracions o
institucions públiques.
17. Aprovar les bases generals i específiques per a l'atorgament de beques, premis i
subvencions.
18. Aprovar convenis la quantia dels quals ultrapassi els 90.000 EUR.
19. Aprovar les operacions de crèdit quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris
del pressupost del Consorci, i concertar les operacions de tresoreria, en els termes previstos a
la legislació vigent.
20. Adoptar els acords del Consorci en relació amb:
a) La integració de noves entitats.
b) La modificació dels Estatuts.
c) La dissolució del propi Consorci.
21. Informar sobre aquelles matèries sotmeses a la seva consideració per la Presidència.
22. Proposar iniciatives a les entitats consorciades en l'àmbit del seu objecte.
23.Potenciar el coneixement i la coordinació entre institucions i entitats.
24.Analitzar, promoure debats i sensibilitzar sobre les qüestions clau de la sostenibilitat
mediambiental en el seu àmbit territorial d'actuació i els que hi tinguin incidència recíproca.
25. Proposar a la Presidència la constitució de grups de treball i la seva composició atenent als
àmbits i qüestions prioritzades que siguin objecte d'estudi.
26. Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del
Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, atribueixi al Ple
de l'entitat local amb el caràcter d'indelegables.
Secció segona. La Presidència
Article 11. Concepte i titularitat
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1. La Presidència del Consorci té atribuïda la màxima representació legal d'aquest i en dirigeix
el govern i l'administració.
2. La designació de la persona que ha d'ocupar la Presidència correspon a l'Assemblea
General, que l'escollirà d'entre els seus membres.
3. Amb caràcter general, la Presidència podrà comparèixer sense necessitat de poder previ i
especial davant tota classe d'autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre o jurisdicció, així
com davant de tot tipus d'instàncies administratives i altres persones, públiques i privades,
físiques i jurídiques.
Article 12. Competències
La Presidència tindrà atribuïdes les competències següents:
1. Exercir la representació institucional i l'alta direcció del Consorci.
2. Dirigir i supervisar les diferents àrees i línies d'actuació en ordre a la realització de les
finalitats del Consorci.
3. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions de l'Assemblea General, dirigir-ne les
deliberacions i decidir els empats amb vot de qualitat.
4. Atorgar la concessió de béns o serveis per un període no superior a cinc anys, sempre que
la seva quantia no excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci.
5. Alienar béns i drets quan la seva quantia no excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del
pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent.
6. Aprovar convenis la quantia dels quals no ultrapassi els 90.000 EUR.
7. Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia dels quals
excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i no en superi el 20%, sempre que no
tinguin una durada superior a quatre anys, en els termes de la legislació vigent.
8. L'aprovació de projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o
concessió, i estiguin previstos en el pressupost.
9. Adquirir béns i drets, quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent.
10. Aprovar la cessió temporal de béns en el marc de les finalitats estatutàries.
11. Aprovar i resoldre les convocatòries de subvencions, beques i premis d'acord amb les
bases aprovades.
12. Exercir en cas d'urgència les funcions encomanades a l'Assemblea General, donant compte
de les resolucions que adopti a la següent reunió d'aquest òrgan col·legiat, per a la seva
ratificació.
13. Exercir la direcció superior del personal, que inclou l'acomiadament i la imposició de
sancions del personal propi, en els termes previstos a la legislació vigent, i la proposta a
l'Administració matriu de la imposició de sancions al personal adscrit, donant-ne compte a
l'Assemblea General en la primera sessió que tingui lloc.
14. En matèria de personal, també:
a) Aprovar l'oferta pública d'ocupació i les seves bases, d'acord amb el pressupost i la plantilla
aprovada.
b) Nomenar els càrrecs de comandament del Consorci, d'acord amb les previsions estatutàries.
c) Resoldre els expedients d'incompatibilitats.
15. Exercir les accions judicials i administratives i la defensa del Consorci.
16. Aprovar les operacions de crèdit quan el seu import no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost del Consorci.
17. Elevar a l'Assemblea General el projecte de pressupost, amb tots els seus annexes, que
inclouen la memòria que l'ha d'acompanyar.
18. Aprovar la liquidació del pressupost.
19. Aprovar l'establiment i la modificació de preus públics, quan no cobreixin el cost del servei.
20. Nomenar la persona que exercirà la Tresoreria del Consorci.
21. Nomenar la persona que ha d'ocupar la gerència, a proposta del President del consorci.
22. Supervisar la gestió ordinària del Consorci.
23. Declarar la lesivitat dels actes del Consorci.
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24. Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del
Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, atribueixi a la
Presidència de l'entitat local amb el caràcter d'indelegables.
Secció tercera. La Vicepresidència
Article 13. Concepte
1. Corresponen a la Vicepresidència del Consorci, en atenció al seu ordre, les funcions de
substitució de la Presidència en els casos d’absència, vacant, malaltia o deure legal
d'abstenció.
L'Assemblea General escollirà, per majoria simple dels seus membres, a proposta de la
Presidència, un màxim de dos Vicepresidències.
2. Les Vicepresidències, podran exercir, a més, totes aquelles altres funcions i comeses
específiques que la Presidència els hi delegui.
Secció quarta. La Gerència
Article 14. Concepte de Gerència
1. La Gerència és l'òrgan d'administració que assumeix la direcció i la coordinació de la gestió
del Consorci. El nomenament de la persona que ha d'ocupar la gerència correspon a
l'Assemblea General a proposta del President del Consorci.
2. La gestió del Consorci es durà a terme a través dels serveis propis de la Diputació de
Barcelona.
Article 15. Competències de la Gerència
Correspondrà a la Gerència:
1. Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les mesures que exigeixi el
seu millor compliment.
2. Organitzar, dirigir, coordinar i inspeccionar els programes i els serveis, de conformitat amb
les directrius dels òrgans de govern i adoptar les disposicions de règim interior necessàries per
al funcionament del Consorci.
3. Elaborar els programes tècnics i gerencials que permetin el correcte desenvolupament dels
serveis del Consorci.
4. Assumir la representació del Consorci quan no sigui exercida per la Presidència.
5. Elaborar els projectes de pressupost, liquidació i compte general, la proposta del Pla anual
de gestió i d'inversions, les propostes de plantilla i la relació i la classificació dels llocs de
treball.
6. Redactar anualment la memòria de gestió, que es presentarà a l'Assemblea General
juntament amb la liquidació del pressupost, tot diferenciant les actuacions que han estat
realitzades directament pel Consorci de les que han estat executades directament per algun
dels membres del consorci, amb càrrec als seus pressupostos.
7. En matèria de personal:
a) Sancionar els empleats propis del Consorci, en els supòsits de faltes lleus.
b) Exercir la resta de competències que integrin el comandament directe en matèria de
personal, i no siguin exercides directament per la Presidència.
8.
Restar assabentada dels expedients de concessió de llicències urbanístiques.
9.
Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia dels
quals no excedeixi del 10% dels recursos ordinària del pressupost, i sempre que no tinguin una
durada superior a quatre anys, en els termes de la legislació vigent.
10. Reconèixer les obligacions, ordenar els pagaments i obrir i cancel·lar tota mena de comptes
corrents.
11. Aprovar l'establiment i la modificació de preus públics, quan cobreixin el cost del servei.
12. Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o
concessió, i estiguin previstos en el pressupost.
13. Acceptar subvencions, donacions i cessions de tota mena.
14. Qualsevulla altra comesa que li encomanin l'Assemblea General o la resta d'òrgans de
govern.
15.Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del
Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, atribueixi a la
Presidència de l'entitat local amb el caràcter de delegables.
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Article 16. La direcció tècnica
A la Gerència correspondrà també exercir el comandament de la direcció tècnica del Parc de la
Serralada de Marina.
Secció cinquena. Òrgans complementaris
Article 17. Òrgans complementaris
L'Assemblea General podrà instar l’assistència i cooperació d’òrgans complementaris, diferents
dels previstos com a necessaris, en els termes i amb l'abast que es determinin a l'acord
corresponent, o bé d'altres òrgans assessors aliens.
Secció sisena. Règim de delegació de competències orgàniques
Article 18. Règim de delegació interorgànica
1. Les competències atribuïdes als òrgans del Consorci seran susceptibles de delegació de
conformitat amb el règim general que la regula.
2. En tot cas, la delegació de l'exercici de les competències assignades als diferents òrgans
esmentats exigirà el compliment dels requisits següents:
a)
Que es disposi mitjançant un acte administratiu de l'òrgan que tingui assignada la
competència.
b)
Que es fixi l'àmbit d'assumptes, les facultats delegades i les condicions especials.
c)
Que es publiqui en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
CAPÍTOL 2. Funcionament de l’òrgan col·legiat i règim de recursos
Article 19. Caràcter i periodicitat de les sessions
1. L'Assemblea General es reunirà, com a mínim, dues vegades a l'any, una cada semestre, en
sessió ordinària.
2. L'Assemblea General es reunirà en sessió extraordinària sempre que ho consideri necessari
la Presidència o quan ho proposin la tercera part dels seus membres.
3. La fixació de les dates i hores de les sessions es determinarà per la Presidència i, dins el
possible, mantindrà una periodicitat regular pel que fa a les ordinàries.
Article 20. Convocatòria de les sessions
1. Les sessions de l’òrgan col·legiat han de convocar-se, al menys, amb dos dies hàbils
d’antelació, llevat de les extraordinàries que ho hagin estat amb caràcter urgent, quina
convocatòria amb aquest caràcter haurà de ser ratificada pel propi òrgan.
2. La convocatòria, que trametrà la Secretaria per indicació de la Presidència, es comunicarà
per escrit a cadascun dels membres de l'òrgan col·legiat i expressarà el lloc, dia i hora de
celebració de la sessió, així com tots els assumptes que hagin de tractar-s'hi.
Article 21. Quòrum de constitució i celebració de les sessions
1.En primera convocatòria, el quòrum per a la vàlida celebració de les sessions de l'òrgan
col·legiat serà d'un terç del nombre legal total dels seus membres, que mai no podrà ser inferior
a tres persones.
2.En segona convocatòria, mitja hora després, serà suficient la presència de tres membres;
aquest quòrum haurà de mantenir-se al llarg de la sessió.
3. En qualsevol cas, no es podrà celebrar cap sessió sense l’assistència de les persones que
ocupin la Presidència i la Secretaria, o de les persones que les substitueixin d'acord amb les
previsions d'aquests Estatuts.
4. En el cas de què, per no assolir-se el quòrum exigit, no es celebrés la sessió, podrà tenir lloc
una reunió informativa per donar compte als presents dels assumptes que havien estat inclosos
a l'ordre del dia.
De concórrer les circumstàncies indicades al paràgraf anterior, quedaran acreditades les raons
d'urgència per tal que la Presidència del Consorci, si així ho considera oportú, exerceixi les
competències de l'òrgan col·legiat, al qual se'n donarà compte, a la següent sessió que celebri,
a l'efecte de ratificació.
5. A les sessions de l'òrgan col·legiat hi assistiran, amb veu i sense vot, les persones que
exerceixin els càrrecs de Secretaria i Intervenció o funcionaris en qui hagin delegat, la Gerència
i de la Direcció Tècnica.
A criteri de la Presidència podran ser convocats altres responsables del Consorci o persones
alienes, que tindran la consideració de convidats amb veu però sense vot, que informaran o
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assessoraran a l'òrgan col·legiat sobre els assumptes per als quals es requereixi la seva
presència. Aquests podran ser, entre d'altres:
a) Tècnics de qualsevol de les administracions o entitats membres.
b) Representants d'altres Administracions Públiques que tinguin competències en matèria de
parcs.
c) Representants de les Universitats: entre d'altres, de la Universitat Central de Barcelona, de la
Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya.
d) Representants del Consell Superior d'Investigacions Científiques.
e) Representants d'associacions de defensa de natura.
f) Representants dels propietaris de terrenys inclosos dins del Parc.
g) Representants d'activitats recreatives i esportives.
h) Qualsevol altre que la Presidència consideri.
L’assistència dels membres a les sessions serà personal i indelegable, i això, sense perjudici
que les entitats membres considerin oportuna la presència de persones de la seva organització
a les sessions de l’òrgan col·legiat, que podran assistir i participar en l'Assemblea General, amb
veu i sense vot.
Article 22. Règim de majories requerides en funció dels tipus d'acords
1. Els acords de l’òrgan col·legiat s'adopten, com a regla general, per majoria simple dels
membres presents. Existeix majoria simple quan els vots afirmatius són més que els negatius.
2. S'adoptaran per majoria absoluta del nombre legal de membres de l'Assemblea General els
acords per a l'adopció dels quals la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim
local, així com la seva normativa de desplegament i la legislació sectorial, exigeixin aquest
quòrum qualificat referit al nombre legal de membres de la corporació.
Article 23. Sistema de votació
1. L'adopció dels acords es produeix mitjançant assentiment o per votació ordinària, llevat que
l’òrgan col·legiat acordi, per a un cas concret, la votació nominal.
2. El vot podrà emetre's en sentit afirmatiu o negatiu. Els membres també podran abstenir-se
de votar. L’absència d'un o varis membres de l’òrgan col·legiat, un cop iniciada la deliberació
d'un assumpte, equival, als efectes de la votació corresponent, a l'abstenció.
3. Quan es produeixi empat, es repetirà la votació i si se'n torna a produir de nou decidirà la
Presidència amb el seu vot de qualitat.
Article 24. Règim de recursos contra els actes dels òrgans de govern i d'administració
1.Contra els actes sobre aplicació i efectivitat dels tributs i de la resta d'ingressos de dret públic
locals, els interessats podran formular recurs de reposició preceptiu davant l’òrgan que els hagi
dictat.
2. Contra els actes administratius dictats per la Gerència relatius a les matèries no incloses a
l'apartat primer, els interessats podran formular recurs d’alçada davant la Presidència del
Consorci, d'acord amb allò que és previst a la legislació de règim jurídic de les Administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
3. Les disposicions de caràcter general i els actes administratius adoptats per la Presidència i
per l'Assemblea General del Consorci exhaureixen la via administrativa, essent susceptibles de
recurs contenciós administratiu en els termes i condicions establerts a la legislació processal i
administrativa.
Contra els actes administratius esmentats cabrà recurs de reposició, amb caràcter potestatiu i
previ al contenciós administratiu.
4. En els supòsits en què, per raó d'urgència, la Presidència del Consorci exerceixi
competències atribuïdes a l’òrgan col·legiat, els interessats podran formular recurs de reposició
potestatiu davant d'aquella Presidència.
Contra l'acord de ratificació del decret de la Presidència del Consorci, adoptat per l’òrgan
col·legiat, els interessats podran formular recurs de reposició potestatiu.
Article 25. Altres aspectes de funcionament de l’òrgan col·legiat
En tot allò no previst en els presents Estatuts, el règim de convocatòria i desenvolupament de
les sessions, així com el d'adopció d'acords, i la seva impugnació, s'acomodaran a allò que
s'estableix a la legislació de règim local.
TÍTOL TERCER. FUNCIONS DE SECRETARIA, INTERVENCIÓ I TRESORERIA DE FONS
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Article 26. Secretaria, Intervenció i Tresoreria
El Consorci estarà assistit per una Secretaria, una Intervenció i una Tresoreria.
Article 27. Exercici de les funcions
1. Els càrrecs de la Secretaria i la Intervenció del Consorci seran exercits pels funcionaris
d'habilitació nacional que exerceixin les funcions respectives a qualsevol de les administracions
consorciades, o bé pels funcionaris o funcionàries en qui aquells deleguin.
2. La Tresoreria serà exercida per la persona que resulti designada a l'efecte per la Presidència
del Consorci.
Article 28. Disposició de fons
Dels fons en disposaran, conjuntament, les persones titulars o autoritzades, de la Gerència, la
Intervenció i la Tresoreria, en nombre de tres per a cada grup: Ordenador de pagaments,
Intervenció i Tresoreria respectivament, que es designaran per resolució de la Presidència.
TÍTOL QUART. RELACIONS AMB ELS ENS CONSORCIATS
Article 29. Nivells de relació
La relació entre el Consorci i els ens consorciats podrà establir-se, amb caràcter general, en els
nivells d'informació, assistència, coordinació, encàrrec de gestió i de funcions, i delegació.
Article 30. Règims i sistemes d'informació i comunicació
1. El Consorci i les entitats consorciades es facilitaran recíprocament la informació sobre la
pròpia gestió que sigui rellevant per al desenvolupament adequat de l'exercici de llurs
competències respectives.
2. El Consorci i les entitats consorciades desenvoluparan els processos i tècniques de
col·laboració mútua que siguin adients per tal de compartir l'optimització de llurs respectius
sistemes d'informació i comunicació.
Article 31. Règim de coordinació i d’assistència
1. Les entitats consorciades podran adoptar mesures de coordinació i assistència envers el
Consorci, de caràcter general o contingent.
2. En el marc de les mesures d’assistència, i a fi d'acomplir les seves funcions, el Consorci es
podrà valer dels serveis administratius i tècnics de qualsevulla de les seves entitats
consorciades i, alhora, podrà formalitzar amb aquestes els instrumenta de cooperació que
consideri pertinents.
3. Les entitats consorciades es podran valer dels serveis administratius i tècnics del Consorci
quan raons tècniques o d'especialització així ho aconsellin.
Article 32. Encomanda o encàrrec de gestió i de funcions
1. La realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència del
Consorci podrà ser encarregada a unitats, organismes o societats de cadascuna de les entitats
consorciades, o a d'altres consorcis o ens en els quals aquestes participin, per raons d'eficàcia
o d'optimització dels mitjans disponibles.
2. L'encomanda o encàrrec de gestió o de funcions no suposa la cessió de la titularitat de la
competència ni dels elements substantius del seu exercici, i correspondrà a l’òrgan competent
del Consorci l'adopció dels actes administratius definitius o complementaris que donin suport o
en els quals s'integri la concreta activitat objecte de l'encàrrec.
3. La realització d'activitats establertes amb caràcter general en l'àmbit de les entitats
consorciades i del Consorci es durà a terme d'acord amb les determinacions aprovades, les
quals fixaran les activitats incloses, el seu termini de vigència i la naturalesa i l'abast de la
gestió i funcions encomanades.
4. Les activitats realitzades per compte del Consorci tindran validesa plena i no necessitaran de
l'adopció d'un acte exprés d'encàrrec pels seus òrgans de govern.
5. Per raons d'eficàcia o d'optimització dels mitjans disponibles, podrà ser encarregada al
Consorci la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència de
les entitats consorciades, amb les mateixes determinacions establertes als apartats anteriors.
Article 33. Règim de delegació intersubjectiva
1. El Consorci podrà efectuar la delegació intersubjectiva de competències de gestió a favor
d'una o vàries de les entitats consorciades en aquells casos en què, per motiu de complexitat
tècnica o altres raons que comportin una insuficient capacitat de gestió en determinats àmbits,
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l'aplicació de l'institut de l'encàrrec de gestió no pogués donar cobertura a totes les
funcionalitats exigides.
2. La delegació intersubjectiva de competències suposa la cessió dels elements substantius de
l'exercici de la competència per compte del Consorci, que en manté la titularitat. En l'exercici
d'aquestes funcions, les entitats delegades gaudeixen de totes les potestats i les prerrogatives
atribuïdes per la legislació.
3. Per a la seva aplicació, l’òrgan competent del Consorci ha d'adoptar l'acord de delegació a
favor de l'entitat o entitats consorciades, els Òrgans competents de les quals han d'adoptar els
acords correlatius d'acceptació. Una referència d'aquests acords es publicarà al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
4. L'acord de delegació ha de contenir les determinacions per les quals es regirà la delegació, i
que faran referència, com a mínim, als aspectes relatius al seu contingut, caràcter, durada,
medis i òrgans actuants, i altres condicions aplicables.
Aquestes determinacions específiques contingudes en l'acord de delegació podran
addicionalment ser formalitzades, si es creu necessari, en un acord de col·laboració entre el
consorci i l'entitat o entitats delegades.
Article 34. Règim de ratificacions per les entitats consorciades
Hauran de ser ratificats pels òrgans competents de les entitats consorciades els acords relatius
a:
a) Modificació dels Estatuts.
b) Incorporació de nous membres al Consorci.
c) Aportacions de caràcter econòmic al Consorci per part de les entitats consorciades en la part
que els afecti.
d) Dissolució del Consorci.
TÍTOL CINQUÈ. RÈGIM DEL PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI
Article 35. Determinacions generals
1. El Consorci ha de disposar del personal necessari per a l’adequat compliment de les seves
finalitats. El personal del Consorci podrà ser propi, en els termes fixats en aquest article, o
adscrit per les entitats consorciades en règim funcionarial o laboral.
2. El personal funcionari i laboral que hagi de prestar serveis al Consorci provindrà de qualsevol
de les Administracions públiques consorciades a través dels procediments de provisió i
mobilitat i amb els requisits disposats en la legislació vigent i, si s’escau, en el conveni col·lectiu
que pugui resultar d’aplicació.
3. El personal laboral existent a la plantilla del Consorci a 31 de desembre de 2013, data
d’entrada en vigor de la LRSAL, mantindrà la seva relació d’ocupació amb el Consorci en els
termes i condicions amb què aquella fou establerta i conservarà, si escau, les seves
expectatives de promoció professional i la resta de drets reconeguts a la legislació vigent i en
el conveni col·lectiu que pugui resultar d’aplicació.
4. El Consorci no pot tenir personal eventual.
Article 36. Tipus de personal i règims aplicables
1. En els termes fixats a l’article anterior, el Consorci podrà disposar de personal propi, o de
personal adscrit per les entitats consorciades, en règim funcionarial o laboral.
2. El personal del Consorci restarà sotmès als convenis i pactes col·lectius aplicables al
personal de la Diputació de Barcelona, als altres pactes que formalitzi el Consorci amb els
representants dels treballadors, i a la resta de normativa legal vigent.
3. Els funcionaris dels ens consorciats adscrits al Consorci es regiran per la normativa pròpia
de la corporació d’origen i, en general, per la normativa aplicable a la funció pública local de
Catalunya.
Ni la persona que ocupi la Gerència ni la direcció tècnica del Parc s'integraran en la plantilla del
Consorci. Tampoc s'integraran a la plantilla les persones responsables de la Intervenció, la
Secretaria i la Tresoreria.
TÍTOL SISÈ. RÈGIM PATRIMONIAL, PRESSUPOSTARI I FINANÇAMENT
Article 37 Hisenda
1. El Consorci, per a la realització del seu objecte i finalitats, disposarà dels recursos següents:
a) Aportacions de les entitats consorciades.
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b) Taxes, preus públics i altres rendiments que obtingui per la prestació directa o indirecta de
serveis.
c) Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat, incloent els procedents d'iniciatives de
mecenatge i esponsorització.
d) Operacions de crèdit.
e) Qualsevol altre que pugui correspondre al Consorci d'acord amb la legislació.
2. Els acords del Consorci que suposin aportacions extraordinàries de caràcter econòmic per
part de les entitats consorciades al Consorci hauran de ser ratificats pels respectius òrgans de
govern competents.
Article 38. Règim econòmic i financer, pressupostari i comptable
1. El règim econòmic i financer del Consorci serà l'establert a la normativa vigent per als ens
locals catalans en matèria pressupostària, financera, de control i comptabilitat. El Consorci
resta subjecte al règim de pressupostos, comptabilitat i control de l’Administració d’adscripció.
En tot cas, s’ha de portar a terme una auditoria dels comptes anuals que és responsabilitat de
l’òrgan de control de l’Administració a què s’hagi adscrit el Consorci. El Consorci haurà de
formar part del pressupost i incloure’s en el compte general de l’Administració pública
d’adscripció.
2. La memòria que ha d'acompanyar anualment el pressupost del Consorci, com a annex, farà
esment d'aquelles inversions que estigui previst que s'executin durant l'exercici amb càrrec al
pressupost d'algun dels membres consorciats i directament per aquests. Si el pressupost
d'aquests ens no estigues definitivament aprovat, es farà constar aquesta circumstància a la
memòria.
Article 39. Patrimoni del consorci
Constitueixen el patrimoni del Consorci:
a) Els béns que li siguin adscrits en ús per les entitats consorciades.
b) Els béns, drets i accions que adquireixi per qualsevol títol legítim, tot incloent les propietats
incorporals morals i d'explotació d'autoria derivades de les seves creacions pròpies, així com
els drets de propietat industrial sobre els seus signes i denominacions distintius.
Article 40. Règim dels béns adscrits per les entitats consorciades
1. Els béns adscrits en ús al Consorci per les entitats consorciades conserven la seva
qualificació jurídica i titularitat originària. Les facultats de disposició limitades que es puguin
reconèixer a favor del Consorci seran les que constin als acords de cessió corresponents,
circumscrivint-se aquestes, en tot cas, a les seves finalitats estatutàries.
2. Les cessions efectuades per les entitats membres del Consorci, de l'ús i la gestió d'elements
de la seva propietat, ho són per tot el temps de durada del Consorci, amb l'obligació per part
d'aquest de conservar-los i mantenir-los segons les finalitats estatutàries.
Article 41. Règim dels béns, drets i accions adquirits pel Consorci
1. Els béns, drets i accions adquirits pel Consorci es regiran per les normes reguladores del
patrimoni dels ens locals catalans i per la legislació específica de patrimoni natural.
2. La marca "Parc Serralada de Marina. Xarxa de Pares Naturals", amb el logotip gràfic
corresponent, és una denominació distintiva de la imatge corporativa del Consorci. Els òrgans
de govern i d'administració han de fer-ne ús en totes les seves activitats oficials, i s'utilitzaran
en tota la senyalització gràfica del Parc. Igualment, haurà de figurar en totes les activitats que
organitzi o en les quals col·labori el Consorci.
Resta expressament prohibida la seva utilització per tota persona física o jurídica aliena al
Consorci llevat que disposin d'una autorització expressa concedida per resolució de la
Presidència.
TÍTOL SETÈ. EXTINCIÓ I LIQUIDACIÓ
Article 42. Causes d'extinció
El Consorci podrà extingir-se per alguna de les causes següents:
a) Per disposició legal.
b) Per impossibilitat d'acomplir les seves finalitats.
c) Per acord de les entitats consorciades.
d) Per la separació d'algun dels membres si amb això el Consorci esdevé inoperant.
Article 43. Procediment i efectes de la dissolució

Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes Sessió nº 6 / 07-05-2016 / pag. 38
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

1. La dissolució del Consorci, acordada pel seu màxim òrgan de govern per majoria absoluta,
produeix la seva liquidació i extinció, i ha de ser ratificada pels òrgans competents dels ens
consorciats.
2. El màxim òrgan de govern del Consorci, a l’adoptar l’acord de dissolució, nomenarà un
liquidador.
3. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre del Consorci
que es durà a terme d’acord amb la participació que li correspongui en el saldo resultant del
patrimoni net després de la liquidació, tenint en compte tant el percentatge de les aportacions
que hagi efectuat cada membre del Consorci al fons patrimonial del mateix, com el finançament
concedit cada any.
Si algun dels membres del Consorci no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de
repartiment és la participació en els ingressos que, si s’escau, hagués rebut durant el temps
que ha pertangut al Consorci.
En tot cas, s’haurà de determinar la destinació del personal del Consorci, amb respecte a tots
els seus drets.
4. S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la quota de
liquidació en el supòsit que resulti positiva.
5. Els ens consorciats podran acordar, per majoria absoluta, la cessió global dels actius i
passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de
l’activitat i aconseguir els objectius del Consorci que es liquida.
TÍTOL VUITÈ. RÈGIM JURÍDIC, MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS, SEPARACIÓ DELS
MEMBRES I DURADA DEL MANDAT DELS ÒRGANS DE GOVERN DEL CONSORCI
Article 44. Règim jurídic del Consorci
En tot allò no previst en aquests Estatuts o a les seves eventuals modificacions, regiran les
prescripcions contingudes en la normativa de règim local aplicable als ens locals de Catalunya,
i, per raó de les seves finalitats pròpies, les contingudes al Pla Especial que reguli l'espai
natural.
Article 45. Procediment de modificació dels Estatuts
La modificació dels Estatuts del Consorci, amb l'acord previ de l'Assemblea General adoptat
per la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres si escau, ha de ser ratificada per
les entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que per a l'aprovació.
Article 46. Durada del mandat dels òrgans de govern del Consorci
La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres del col·legiat
coincidirà amb la de les Corporacions Locals. No obstant això, continuaran en les seves
funcions sols per a l'administració ordinària fins a la renovació dels membres i, en tot cas, fins
que les Administracions que formen el Consorci hagin fet les corresponents designacions.
Article 47. Procediment de separació dels membres
1.Cadascun dels membres del Consorci podrà separar-se d'aquest efectuant el corresponent
avís previ davant el propi Consorci amb un mínim de tres mesos d'antelació, sempre que
estigui al corrent en el compliment de les seves obligacions i compromisos pendents.
2. Un cop rebut l'avís previ de separació d’algun membre es reunirà l'Assemblea General per tal
d'impulsar, si escau, les modificacions estatutàries i pressupostàries oportunes o, si escau, la
dissolució del Consorci.
3. L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci excepte que la resta dels
seus membres acordin la seva continuïtat, sent necessària, en tot cas, la permanència en el
Consorci de dues Administracions, o dos entitats o organismes públics vinculats o dependents
de més d’una Administració.
4. Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci, s’aplicaran les
regles següents:
Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui exerciti el dret de separació,
d’acord amb la participació que li hagués correspost en el saldo resultant del patrimoni net si
s’hagués dissolt el Consorci, tenint en compte tant el percentatge de les aportacions que hagi
efectuat qui exerceix el dret de separació als fons patrimonials del Consorci, com el
finançament concedit cada any.
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Si el membre del consorci que se separa no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el criteri
de repartiment ha de ser la participació en els ingressos que, si s’escau, hagués rebut durant el
temps que ha pertangut al consorci.
S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la quota de
separació, en el supòsit que resulti positiva, així com la forma i condicions de pagament del
deute que correspongui a qui exerceixi el dret de separació si la quota és negativa.
L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada determinada la quota de separació,
en el supòsit que aquesta resulti positiva, o una vegada s’hagi pagat el deute, si la quota és
negativa.
Si el Consorci estigués adscrit a l’Administració que ha exercit el dret de separació, s’haurà
d’acordar a quin de la resta d’ens consorciats que continuen en el Consorci s’adscriu en
aplicació dels criteris establerts a la Llei.
Disposició addicional. Efectes de les modificacions legislatives
1. Les prescripcions d'aquests Estatuts que incorporen o reprodueixen aspectes de la legislació
bàsica de l'Estat o l'autonòmica d'aplicació als consorcis locals catalans s'entendran
automàticament modificades en el moment en què es produeixi la seva revisió.
2. La remissió que es fa en els presents Estatuts a les normes legals de qualsevol altre àmbit,
general o sectorial, s'entendrà referida a les successives que interpretin, ampliïn, condicionin,
substitueixin, modifiquin o deroguin les vigents.
Disposició final. Entrada en vigor
Els presents Estatuts entraran en vigor una vegada hagin estat complerts els requeriments
establerts a la legislació i publicats en el Butlletí Oficial de la Província els acords relatius a la
seva aprovació definitiva i el seu text íntegre, excepció feta de la nova composició de
l’Assemblea General que es farà efectiva un cop celebrades les eleccions locals de 24 de maig
de 2015.”
Segon.- Establir que l’esmentat acord de modificació dels estatuts s’entendrà aprovat
definitivament si en el tràmit d’informació pública no es formulen reclamacions ni al·legacions.
Tercer.- Notificar els acords precedents al Consorci del Parc de la Serralada de Marina.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 24.
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les nou hores i trenta-cinc minuts, de la qual com
secretari general acc., dono fe.
Vist i Plau
L’alcalde,

Xavier Garcia Albiol

El secretari general acc.
(resolució 18-08-14)

Albert Müller i Valentí
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