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SESSIÓ:
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DATA:
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_________________________________________________________________________
A la sala de la 4a planta de l'edifici municipal del Viver, es reuneix en sessió Pública.
Ordinària la Junta de Govern Local, en compliment de la STC 161/2013, de 26 de setembre
(BOE núm. 254, de 23 d’octubre).
ASSISTENTS:
REGIDORS

SECRETARI GENERAL
TRESORER

MªJesús Hervàs Mínguez
Miguel Jurado Tejada
Juan Fernández Benítez
Albert Müller i Valentí
Jordi Crisol González

ABSENTS
Xavier Garcia Albiol
Ramón Riera Macia
Julián Álamo Guijarro

Alcalde
Regidor
Interventor municipal

Presideix la sessió la segona tinent d’alcalde Mª Jesús Hervàs Mínguez.
ORDRE DEL DIA
1 Lectura i aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de la sessió pública ordinària
del dia 30 de desembre de 2014 i la sessió pública extraordinària i urgent del 14 de gener
de 2015.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 CG-2015/4926 DICTAMEN. Aprovar l'autorització de compatibilitat d'una segona activitat
a la treballadora Anna M. Martínez Montserrat.
3 CG-2015/4927 DICTAMEN. Aprovar l'autorització de compatibilitat per realitzar una
segona activitat al treballador Ricard Brotat Jubert.
4 CG-2015/4928 DICTAMEN. Aprovar el model directiu i de comandament de l'Ajuntament
de Badalona i el Pla de desenvolupament directiu.
5 CG-2015/4929 PROPOSTA. Aprovar el reconeixement de crèdit d'exercici anterior relatiu
a la despesa i factura per assistència a acció formativa.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
6 CG-2015/4930 DICTAMEN. Aprovar la sol.licitud de subvenció en el Marc de la
convocatòria 2015 del Catàleg de Concertació del,Pla "Xarxa de Governs Locals 20122015" de la Diputació de Barcelona.
7 CG-2015/4931 PROPOSTA. Aprovar la sol.licitud de subvenció en el Marc de la
convocatòria 2015, del Catàleg de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 20122015" de la Diputació de Barcelona.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
8 CG-2015/4932 DICTAMEN. Aprovar la proposta de modificació de les distribucions d'usos
i serveis de temporada de les platges i mar territorial de Badalona, període 2012-2016 i
sol.licitut d'autorització de l'ocupació per a l'any 2015.
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9 Proposicions urgents.
CG-2015/4933 PROPOSTA. Donar per verificat el Text refós de la modificació puntual de
les normes urbanístiques del Pla general metropolità a l'àmbit del municipi.
10 Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1 Lectura i aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de la sessió pública
ordinària del dia 30 de desembre de 2014 i la sessió pública extraordinària i urgent
del 14 de gener de 2015.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de les actes de la sessió pública
ordinària del dia 30 de desembre de 2014 i la sessió pública extraordinària i urgent del 14
de gener del 2015, les quals van ser aprovades per unanimitat.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 CG-2015/4926 DICTAMEN. Aprovar l'autorització de compatibilitat d'una segona
activitat a la treballadora Anna M. Martínez Montserrat.
Identificació de l'expedient
Tipus de resolució: Sol·licitud d’autorització de compatibilitat instada per la senyora Anna
M. Martínez Montserrat per exercir una segona activitat en el sector públic.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local.
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Interessat: Anna M. Martínez Montserrat; Unitat de Nòmines.
Núm. expedient: 847/Z-8/14
Fets
1. Declaració d’activitats efectuada en data 24 d’octubre de 2014 per part de la senyora
Anna M. Martínez Montserrat, empleada d’aquest Ajuntament, que ocupa un lloc de treball
de tècnica mitjana treball social de l’Àrea de Serveis Socials i Salut, per mitjà del qual
demana la compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat en el sector públic per a la
prestació de serveis docents a la Universitat de Barcelona en qualitat de professor
universitari associat, amb una dedicació de 8 hores setmanals en horari de tarda.
2. En data 6 de novembre de 2014 la cap del Servei d’Organització i Recursos Humans de
l’Ajuntament de Badalona tramet ofici a l’esmentada universitat mitjançant el qual i d’acord
amb la sol·licitud de compatibilitat instada per la Sra. Anna M. Martínez Montserrat es
demana que emetin el seu pronunciament als efectes de tramitar la compatibilitat
sol·licitada tot d’acord amb el que preveu la Llei d’incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques i el reglament del personal al servei dels ens locals.
3. En data 4 de desembre de 2014 té entrada Informe emès pel rector, per delegació el
vicerector de Professorat de la Universitat de Barcelona, per mitjà del qual s’informa
favorablement sobre la concessió per part de l’Ajuntament de Badalona de l’autorització de
compatibilitat de la senyora Anna M. Martínez Montserrat, DNI 46685180X.
L’esmentat informe detalla que la Sra. Martínez té una relació contractual a temps parcial
amb l’esmentada Universitat com a professor associat del Departament de Treball social i
Serveis Socials pel període comprès 14/11/2014 al 14/09/2015 amb una jornada de 320
hores anuals, distribuïdes en 120 hores de docència presencial, 80 hores d’assistència i
tutoria a l’alumnat i la resta en planificació, avaluació i coordinació.
Fonaments de dret
1. Articles 3 a 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques, en quant a la compatibilitat per a l’exercici
d’activitats públiques.
2. Atès que l’article 4.1 d’aquesta normativa estableix la possibilitat d’autoritzar la
compatibilitat dins de l’exercici d’activitats públiques pel desenvolupament d’un lloc de
treball en l’àmbit docent com a professor universitari associat en règim de dedicació no
superior a la de temps parcial i amb duració determinada.
3. Articles 4 a 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de l’Administració de la Generalitat, pel que fa a la possibilitat d’autoritzar el personal
inclòs en l’àmbit d’aquesta Llei en l’exercici d’activitats públiques.
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4. L’article 326.1 lletra a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que és un supòsit de
compatibilitat d’una segona activitat en el sector públic la d’ocupar un lloc de treball com a
professor universitari associat amb dedicació a temps parcial i amb duració determinada.
5. D’acord amb el que preveu l’article 344 del Decret 214/1990 esmentat, l’òrgan competent
per resoldre aquest expedient és el Ple de la Corporació. No obstant en aquesta corporació
l'esmentada competència està delegada en la Junta de Govern Local d’aquest municipi per
l’acord de delegació de competències, aprovat pel Ple en sessió de data 12 de juliol de
2011, a l’empara dels articles 22.2 lletra q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i 52.2 lletra r) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
6. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo a
la tinent d’alcalde i regidora de l'Àrea de Govern i Recursos Humans que validi i ordeni la
tramitació a la Junta de Govern Local de la següent proposta:
PRIMER.- Autoritzar a la senyora Anna M. Martínez Montserrat la compatibilitat entre el lloc
de treball que desenvolupa en aquesta corporació com a tècnica mitjana treball social de
l’Àrea de Serveis Socials i Salut i una segona activitat declarada el 24 d’octubre de 2014,
per a l’exercici d’activitats docents en la Universitat de Barcelona en qualitat de professor
associat, amb una dedicació de 8 hores setmanals en horari de tarda i pel període comprés
del 14/11/2014 a 14/09/2015 tot d’acord amb els fets i fonaments de dret que s’han exposat
i que integren aquesta proposta.
SEGON.- Aquesta autorització restarà sense efectes en el supòsit de vulnerar la legislació
vigent i en els supòsits següents:
• Si l’activitat impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en
comprometés la seva imparcialitat o independència.
• Si l’activitat tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó
del càrrec.
• Si la dedicació horària de la segona activitat coincidís amb la jornada laboral.
TERCER.- Qualsevol modificació que afecti a la realització de les esmentades activitats o
de les seves descripcions deixarà sense efectes la present declaració de compatibilitat.
QUART.- La senyora Anna M. Martínez Montserrat està obligada a posar en coneixement
d’aquest ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de l’activitat
pública declarada.
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució a la senyora Anna M. Martínez Montserrat, comunicar
a la resta d’interessats i donar compliment als tràmits procedimentals que en dret
procedeixin en ordre al bon fi i execució dels precedents acords.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor:
3 CG-2015/4927 DICTAMEN. Aprovar l'autorització de compatibilitat per realitzar una
segona activitat al treballador Ricard Brotat Jubert.
Identificació de l'expedient
Tipus de resolució: Sol·licitud d’autorització de compatibilitat instada pel senyor Ricard
Brotat Jubert per exercir una segona activitat en el sector públic.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local.
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Interessat: Ricard Brotat Jubert; Unitat de Nòmines.
Núm. expedient: 532/D-3/14
Fets
1. Declaració d’activitats efectuada en data 30 de maig de 2014 per part del senyor Ricard
Brotat Jubert, funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, que ocupa un lloc de treball de
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Cap del Servei Jurídic i Administració General de la Regidoria de Cultura i Ciutadania, per
mitjà del qual demana la compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat en el sector
públic per a la prestació de serveis docents a la Universitat Autònoma de Barcelona en
qualitat de professor universitari associat, amb una dedicació de 6 hores setmanals en
horari de tarda.
2. En data 30/01/2014 la cap del Servei d’Organització i Recursos Humans de l’Ajuntament
de Badalona tramet ofici a l’esmentada universitat mitjançant el qual i d’acord amb la
sol·licitud de compatibilitat instada pel Sr. Ricard Brotat Jubert es demana que emetin el
seu pronunciament als efectes de tramitar la compatibilitat sol·licitada tot d’acord amb el
que preveu la Llei d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques
i el reglament del personal al servei dels ens locals.
3. En data 12/12/2014 té entrada Informe emès pel Vicerectorat de Professorat i
Programació Acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, per mitjà del qual
s’informa favorablement sobre la concessió per part de l’Ajuntament de Badalona de
l’autorització de compatibilitat del senyor Ricard Brotat Jubert, DNI 37323374D.
L’esmentat informe detalla que el Sr. Brotat té una relació contractual amb l’esmentada
Universitat com a professor associat nivell L03 del Departament de Ciència Política i Dret
Públic pel període comprès 01/09/2014 a 28/02/2015 amb una jornada setmanal de 12
hores de les quals el 50% són lectives i la resta d’assistència i tutoria de l’alumnat.
Fonaments de dret
1. Articles 3 a 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques, en quant a la compatibilitat per a l’exercici
d’activitats públiques.
2. Atès que l’article 4.1 d’aquesta normativa estableix la possibilitat d’autoritzar la
compatibilitat dins de l’exercici d’activitats públiques pel desenvolupament d’un lloc de
treball en l’àmbit docent com a professor universitari associat en règim de dedicació no
superior a la de temps parcial i amb duració determinada.
3. Articles 4 a 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de l’Administració de la Generalitat, pel que fa a la possibilitat d’autoritzar el personal
inclòs en l’àmbit d’aquesta Llei en l’exercici d’activitats públiques.
4. L’article 326.1 lletra a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que és un supòsit de
compatibilitat d’una segona activitat en el sector públic la d’ocupar un lloc de treball com a
professor universitari associat amb dedicació a temps parcial i amb duració determinada.
5. D’acord amb el que preveu l’article 344 del Decret 214/1990 esmentat, l’òrgan competent
per resoldre aquest expedient és el Ple de la Corporació. No obstant en aquesta corporació
l'esmentada competència està delegada en la Junta de Govern Local d’aquest municipi per
l’acord de delegació de competències, aprovat pel Ple en sessió de data 12 de juliol de
2011, a l’empara dels articles 22.2 lletra q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i 52.2 lletra r) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
6. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo a
la tinent d’alcalde i regidora de l'Àrea de Govern i Recursos Humans que validi i ordeni la
tramitació a la Junta de Govern Local de la següent proposta:
PRIMER.- Autoritzar al senyor Ricard Brotat Jubert la compatibilitat entre el lloc de treball
que desenvolupa en aquesta corporació com a Cap del Servei Jurídic i Administració
General i una segona activitat declarada el 30 de maig de 2014, per a l’exercici d’activitats
docents en la Universitat Autònoma de Barcelona en qualitat de professor associat, amb
una dedicació de 12 hores setmanals en horari de tarda i pel període comprés del
01/09/2014 a 28/02/2015 tot d’acord amb els fets i fonaments de dret que s’han exposat i
que integren aquesta proposta.
SEGON.- Aquesta autorització restarà sense efectes en el supòsit de vulnerar la legislació
Ajuntament de Badalona –Secretaria General - Actes Sessió núm. 4 / 28-01-15
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

pag. 4

Regidoria de Govern
Secretaria General

Secretaria General
Unitat d'Actes
vigent i en els supòsits següents:
• Si l’activitat impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en
comprometés la seva imparcialitat o independència.
• Si l’activitat tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó
del càrrec.
• Si la dedicació horària de la segona activitat coincidís amb la jornada laboral.
TERCER.- Qualsevol modificació que afecti a la realització de les esmentades activitats o
de les seves descripcions deixarà sense efectes la present declaració de compatibilitat.
QUART.- El senyor Ricard Brotat Jubert està obligat a posar en coneixement d’aquest
ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de l’activitat pública
declarada.
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució al senyor Ricard Brotat Jubert, comunicar a la resta
d’interessats i donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en
ordre al bon fi i execució dels precedents acords.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
4 CG-2015/4928 DICTAMEN. Aprovar el model directiu i de comandament de
l'Ajuntament de Badalona i el Pla de desenvolupament directiu.
Identificació de l’expedient:
Tipus de resolució: Aprovació del Pla de desenvolupament per a directius i comandaments
de l’Ajuntament de Badalona.
Núm. expedient: 1021/Z-100/14
Òrgan que resol: La regidora de Govern i Recursos Humans
Interessats: Personal al servei de l’Ajuntament de Badalona
Antecedents:
1. L’Ajuntament de Badalona es proposa com a objectiu en matèria de RH dotar de
competències claus adreçades específicament al personal directiu i de comandament per
adaptar-se amb facilitat als canvis de la nostra de l’organització, i dels mateix context legal i
econòmic de les entitats locals.
2. El 23 d’abril de 2013, l’Alcalde de l’Ajuntament de Badalona va aprovar sol·licitar a la
Diputació de Barcelona diversos recursos del Catàleg de concertació 2013, en el marc del
Pla “Xarxa de Governs locals 2012-2015”, entre els quals es troba el recurs tècnic
consistent en l’elaboració d’un Pla de desenvolupament per a directius i comandaments,
sol·licitat per la Regidoria de l’Àmbit de Govern.
3. El 13 de setembre de 2013, el Director dels Serveis de Formació de la Diputació de
Barcelona va dictar un decret, mitjançant el qual, va aprovar el Pla de desenvolupament per
a directius i comandaments en el marc del Règim regulador del Catàleg de serveis 2013 del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Els objectius a assolir són:
• Definir de forma consensuada un model directiu i de comandament propi de
l’Ajuntament de Badalona.
• Elaborar un Pla de desenvolupament directiu basat en les necessitats formatives
que sorgeixin del model directiu i de comandament definit prèviament per aquest
Ajuntament.
4. El projecte s’ha organitzat entorn a les fases següents per assolir els objectius indicats:
• Presentació del projecte d’actuació.
• Anàlisi d’informació de context.
• Definició del model directiu i de comandament de l’Ajuntament de Badalona.
• Detecció de les necessitats formatives de l’equip directiu i dels caps de servei.
• Elaboració del Pla de desenvolupament directiu.
5. El 28 de novembre de 2013 es va fer la presentació oficial de la proposta d’actuació
d’aquest projecte per part de la Diputació de Barcelona a l’equip de govern i directiu de
l’Ajuntament de Badalona.
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6. El 5 de novembre de 2013 es va informar als gerents, coordinadors i caps de servei
d’aquesta corporació de l’inici de la posada en marxa de d’aquest projecte.
7. Entre els mesos de gener i maig de 2014 es van realitzar les següents accions:
• Recopilació i anàlisi d’informació corporativa.
• Entrevistes a persones claus per entendre el context organitzatiu i àrees de millora.
• Sessions de treball efectuades amb l’equip directiu i els caps de servei. D’una
banda, es van organitzar 3 sessions amb l’equip directiu i de l’altra, donat el
nombre de caps de servei es van dividir en dos grups que també van fer 3 sessions
cadascú.
• Les sessions de treballs van tractar els temes següents:
 1a:Determinar els perfils directius i de caps de servei
 2a: Disseny del model directiu i de caps de servei
 3a: Identificació de les necessitats formatives
8. Els productes resultant d’aquest projecte han estat els següents:
• Document sobre el Model directiu i de comandament de l’Ajuntament de Badalona
lliurat el mes de març de 2014.
• Document del Pla de desenvolupament directiu dirigit als dos col·lectius lliurat el
mes de juliol de 2014.
9. Instrucció de la regidora de l’Àrea de Govern i Recursos Humans, de data 12 de
desembre de 2014 que sol·licita al Servei de Recursos Humans la tramitació de l’expedient
administratiu per a l’aprovació del Pla de desenvolupament per a directius i comandaments
de l’Ajuntament de Badalona, model directiu i de comandament i el Pla de
desenvolupament integrant les accions formatives en el marc del Pla de Formació del
Personal al servei de l’Ajuntament de Badalona i en la determinació dels perfils
professionals dels diferents llocs de treball(RLT)
10. Informe tècnic emès per la tècnica de la Unitat de Gestió de la Formació i
Desenvolupament Professional de 15 de desembre de 2014.
Fonaments de dret
1. Normativa reguladora de la formació aprovada per l’Ajuntament Ple el 30 de maig de
2006 per la qual i d’acord amb el paràgraf segon del punt tercer, l’aprovació dels plans de
formació continuada correspondrà a la Junta de Govern Local i amb conseqüència per
integració del Pla de desenvolupament directiu en el marc del pla de formació continuada
del personal també caldrà ser aprovat per el mateix òrgan competent.
2. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo
a la regidora de l’Àrea de Govern i Recursos Humans que aprovi i proposi la tramitació per
resolució de la Junta de Govern Local de la següent proposta:
PRIMER.- Aprovar el Model directiu i de comandament de l’Ajuntament de Badalona i el Pla
de desenvolupament directiu adreçat específicament al personal directiu i de comandament
de l’Ajuntament de Badalona en el marc del Règim regulador del Catàleg de serveis 2013
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” executat amb la col·laboració de la Direcció
dels Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona i el consultor i expert senyor Carles
Mendieta Suñé i que s’annexa de forma integra en aquesta resolució.
SEGON.- Iniciar els tràmits per integrar un model directiu d’acord amb el document de
Model directiu i de comandament de l’Ajuntament de Badalona en l’estructura organitzativa
de l’Ajuntament, i integrar en el Pla de Formació del personal al servei de l’Ajuntament i
ens els instruments d’ordenació de RH, com n’és la RLT, el Pla de Desenvolupament
Directiu adreçat específicament al personal directiu i a comandaments al servei de
l’Ajuntament de Badalona.
TERCER.- Iniciar l’execució del Pla del desenvolupament directiu adreçat específicament al
personal directiu i comandament de l’Ajuntament de Badalona el primer trimestre de 2015
incorporant-se en el Pla de Formació del personal de l’Ajuntament de Badalona i
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concretant-se en aquest exercici 2015 en dues accions formatives que es troben en fase
d’elaboració.
QUART.- Publicar a la Intranet municipal aquest acord i la documentació adjunta i notificar
aquesta resolució a les persones interessades que han participat en aquest projecte. Donar
compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre al bon fi i execució
dels precedents acords.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
5 CG-2015/4929 PROPOSTA. Aprovar el reconeixement de crèdit d'exercici anterior
relatiu a la despesa i factura per assistència a acció formativa.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació de reconeixement de crèdit exercici anterior
Òrgan que resol: Junta de Govern Local (JGL 28.01.15)
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient: 010102-FEXP2014/000027
Ref. Addicional: 77/CF-1/14
Interessat: ESCOLA D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA – NIF. Q0840004-F
Fets
1. La factura relacionada a continuació ha estat conformada pel departament
municipal gestor i, posteriorment, la Intervenció Municipal ha informat, en data 30
de desembre de 2014, la corresponent autorització de despesa amb càrrec a la
partida i el número d’operació que es detalla :
Interessat - NIF

Factura
2014/0001302

ESCOLA
D’ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA DE
CATALUNYA NIF Q0840004-F

Data

Concepte

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

19/09/2014

Assistència a
acció formativa
de la Regidora
Maria Jesús
Hervàs a
l’Escola
d’Administració
Publica de
Catalunya

010102FEXP2014/000027

001 9120
23000
201400078297

Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes
despeses constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de
l’efectiva prestació dels serveis, acreditada a l’expedient.
Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s’hagi pogut incórrer en
la tramitació dels expedients que provoquen l’emissió de la factura indicada conforme les
previsions de l’article 41 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim,
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2. A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59
del Reial decret esmentat quant a l’acreditació de les despeses generades i la conformitat
que n’ha prestat el departament municipal gestor.
3. Conforme al que preveuen els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL) en tractar-se d’actes de reconeixement de crèdit i/o liquidació de drets i
obligacions o despeses de contingut econòmic, la intervenció municipal ha d’informar, amb
caràcter previ, la resolució administrativa que pertoqui.
4. Per tractar-se de reconeixements de crèdit, l'òrgan competent per a l'aprovació d’aquests
reconeixements de crèdit és la Junta de Govern Local, per delegació del Ple de
l’Ajuntament atorgada mitjançant acord plenari de data 12 de juliol de 2011, i, de
conformitat amb la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre
(BOE núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix que, si escau la seva aprovació, l’acord sigui
adoptat en sessió pública de la Junta de Govern Local, sent preceptiu el dictamen de la
comissió informativa competent per raó de la matèria, de conformitat amb l’article 123 del
Ajuntament de Badalona –Secretaria General - Actes Sessió núm. 4 / 28-01-15
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Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
5. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari
proposo al tinent d’alcalde i regidor d’Economia i Hisenda que validi i ordeni la
tramitació a la Junta de Govern Local de la següent proposta:
PRIMER.- Aprovar l’ expedient de despesa i la factura que es relaciona a continuació, en
haver estat conformada pel servei gestor corresponent, i satisfer el seu import amb càrrec a
la partida pressupostària i operació que s’indica del pressupost municipal de despeses de
2014:
Interessat - NIF

Factura
2014/0001302

ESCOLA
D’ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA DE
CATALUNYA NIF Q0840004-F

Data

Concepte

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

19/09/2014

Assistència a
acció formativa
de la Regidora
Maria Jesús
Hervàs a
l’Escola
d’Administració
Publica de
Catalunya

010102FEXP2014/000027

001 9120
23000
201400078297

SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució a la Comissió Informativa de l’Àmbit de
Govern, Economia i Hisenda.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent, als efectes previstos a l’article 123 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, proposo a la Junta de Govern Local que
resolgui de conformitat, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Junta
de Govern Local RESOL d’acord amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui
aquesta proposta als interessats en la forma reglamentàriament prevista, amb la relació
dels recursos que s’hi poden interposar, i comunicar-la a la Intervenció i Tresoreria
municipals per al respectiu coneixement i efectes.
Badalona,
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
6 CG-2015/4930 DICTAMEN. Aprovar la sol.licitud de subvenció en el Marc de la
convocatòria 2015 del Catàleg de Concertació del,Pla "Xarxa de Governs Locals
2012-2015" de la Diputació de Barcelona.
Tipus d’Acord: Aprova la sol·licitud de subvencions consistent en préstec de material
esportiu en el marc de la convocatòria 2015 del Catàleg de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona
Òrgan que resol: Junta de Govern Local Pública
Caràcter de l’acord: Exhaureix la via administrativa
Núm. Expedient: Expt. 3/B03-2015
Antecedents
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015 i el seu Protocol General, pla que marca les pautes
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per a la concertació en tots els àmbits de l’acció de la Diputació, publicat al Butlletí Oficial
de la Província de 8 de juny de 2012.
2. El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 24 de juliol de 2012 va aprovar l’adhesió de
l’Ajuntament al Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb la finalitat d’establir el marc
general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos que es
comprenguin en aquest pla.
3. La Junta de Govern de la Diputació va aprovar en data 27 de novembre de 2014 el
Catàleg de concertació i el règim regulador aplicable per l’any 2015. L’anunci de la seva
aprovació i de la convocatòria per a la concessió de recursos es va publicar al Butlletí
Oficial de la Província en data 9 de desembre de 2014.
4. La resolució de l’alcalde de data 11 de desembre de 2014 delega la signatura
electrònica de les sol·licituds de subvencions telemàtiques que es puguin presentar en
relació al Catàleg de concertació de l’any 2015 del Pla ‘Xarxa de Governs Locals 20122015, així com les corresponents tramitacions en les lletrades Judith Barroso Guevara,
Raquel García Redondo, Carme Torrens Bartomeu i Remedios Hijano Cruzado.
5. Informe emès pel cap del Servei d’Esports i Joventut en data 12 de gener de 2015
d’acord amb el qual cal tramitar la sol·licitud de cessió de trofeus i medalles relacionada a
continuació:
Àrea:
Desenvolupament econòmic local
Programa de concertació:
Esport local: activitats esportives
Codi Recurs:
5040
Tipus de recurs:
Cessió de trofeus i medalles
Documentació annexa:
Formulari de dades tècniques C1-043
Activitat:
Maratest Badalona 2015
Material sol·licitat:
12 trofeus
Fonaments de Dret
1. La disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions, estableix que les subvencions que integren plans o instruments similars que
tinguin per objecte dur a terme funcions d’assistència i cooperació municipal es regiran per
la seva normativa específica, resultant d’aplicació supletòria les disposicions de la Llei
38/2003, així com de la Ordenança reguladora de la Diputació, aprovada definitivament per
acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 (BOPB núm. 13, de 15 de gener de 2009).
2. Règim jurídic:
2.1. El Protocol general i el Règim de concertació, esmentats als antecedents són la
normativa específica reguladora del Pla de concertació.
2.2. Les condicions de concertació que figuren en el formulari de sol·licitud de cada recurs,
així com la documentació homologada per la Diputació, tenen també caràcter normatiu,
atès que inclouen condicions i requisits de compliment obligat.
2.3. A més de la normativa específica esmentada també és aplicable la normativa següent:
a) La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per Espanya per instrument de 20 de gener de 1988.
b) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), modificada
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern
local, en tot allò que resulti d’aplicació i en concret pel que fa a la regulació que hi trobem
dels ajuts i convenis de cooperació interadministratius.
c) El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
d) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens de Catalunya (ROAS).
e) La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (LRJPAC).
f) La Llei 11/2007, de 22 de juny d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
g) La Llei 29/2012, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics en el sector públic de
Catalunya.
f) La resta de normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, amb
caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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3. En concret l’article 10.1 en relació amb l’article 57 LRBRL, estableix que l’administració
local i la resta d’administracions públiques poden cooperar econòmica, tècnica i
administrativament. En aquest mateix sentit els articles 4.1 apartat d) i 4.3 LRJPAC
disposen que en el desenvolupament de les seves activitats, serà necessari que les
administracions públiques es prestin la cooperació i assistència necessària, per l’eficaç
exercici de les seves competències.
4. L’article 2.1 apartat d) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (LRHL), enumera les subvencions com un
dels recursos de les entitats locals, i l’article 40 del mateix cos legal en regula la seva
aplicació material.
5. D’acord amb el que estableix l’article 214 de la LRHL, de l’aprovació del present acte de
sol·licitud de subvencions no es deriva estrictament reconeixement i liquidació definitiu de
drets i obligacions o despeses de contingut econòmic ni ingressos per la Corporació, que
seran definitius en el moment de la concessió i posterior acceptació de la subvenció que
escaigui, per la qual cosa es sotmetrà a fiscalització prèvia l’expedient que es derivi
d’aquesta fase del procediment.
6. En relació a la tramitació de les sol·licituds, l’article 8 de règim regulador aplicable al
Catàleg de concertació de l’any 2015 del Pla estableix en el seu apartat primer, que la
concessió d’un recurs inclòs en el Catàleg de l’any 2015 s’inicia a instància de l’ens
destinatari mitjançant la presentació d’una sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens
locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (en endavant, el Portal), a
excepció dels recursos consistents en fons de prestació.
L’article 8.2, estableix que el termini de presentació de sol·licituds, s’inicia el 31 de gener de
2015 i finalitza en el termini màxim previst, amb caràcter específic, per a cada recurs al
capítol 10 del règim regulador. En concret, per aquests recursos de referència, el dia 31 de
desembre de 2015 finalitza el termini de presentació de sol·licituds.
7. Els destinataris de les subvencions es troben regulats en l’article 3 del règim que
estableix amb caràcter general, són destinataris dels recursos del Catàleg de Concertació
els municipis de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, en tant que són els ens
locals bàsics de l’organització territorial de Catalunya. També tenen la consideració de
destinataris, amb caràcter general, les comarques, les mancomunitats, les comunitats de
municipis i els consorcis locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, així com
també les entitats municipals descentralitzades, tots ells, previstos a la clàusula 5.2 del
Protocol General del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
8. L’article 5.1.b) del Protocol General del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015, estableix
que són destinataris del Pla, a banda de directament els municipis de les comarques de
Barcelona, “b. A través dels municipis dels quals depenguin, podran ser detinataris del Pla
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, en les termes que prevegin els règims de concertació o
la normativa específica corresponent, els ens instrumentals dels municipis de les comarques
de Barcelona”.
9. L’òrgan competent per adoptar aquest acord és la Junta de Govern Local en virtut de l’acord
de Ple de l’Ajuntament de data 24 de juliol de 2012, pel qual, entre d’altres, facultava aquest
òrgan per a la tramitació dels acords necessaris per al desenvolupament del Pla “Xarxa de
Governs Local 2012-2015” i el seu Protocol general.
En conseqüència, la competència per aprovar aquesta proposta d’acord és de la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament, atorgada mitjançant l’acord plenari
esmentat, i que, de conformitat amb la STC 161/2013, de 26 de setembre (BOE Núm. 254 de
23 d’octubre), procedeix que, si s’escau l’esmentada aprovació, l’acord sigui adoptat en sessió
pública de la Junta de Govern Local, previ dictamen de comissió informativa competent per raó
de la matèria, de conformitat amb l’article 123 del ROFRJ, aprovat per reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre.
Proposta d’Acord
En conseqüència, i d’acord amb l’art. 172 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre
(ROFJEL), s’informa que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en acord:
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PRIMER.- SOL·LICITAR la subvenció consistent en cessió de trofeus i medalles per a dur a
terme les actuacions que es relacionen a continuació, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de
2012 (BOP de 8 de juny de 2012) i la seva convocatòria, Catàleg de concertació per 2015 i
règim regulador aprovats per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de
data 27 de novembre de 2014 (BOP de 9 de desembre de 2014), mitjançant tramitació
electrònica a través de la Plataforma de tramitació del Pla Xarxa de Governs Locals i d’acord
amb els següents continguts, en els termes que estableix l’informe tècnic relacionat a
l’antecedent cinquè i APROVAR el formulari de sol·licitud electrònica i la documentació
annexa complementària normalitzada, informe i document obrants a l’expedient de
referència:
Àrea:
Desenvolupament econòmic local
Programa de concertació:
Esport local: activitats esportives
Codi Recurs:
5040
Tipus de recurs:
Cessió de trofeus i medalles
Documentació annexa:
Formulari de dades tècniques C1-043
Activitat:
Maratest Badalona 2015
Material sol·licitat:
12 trofeus
SEGON.- COMUNICAR aquesta resolució als serveis gestors de l’Ajuntament, a les
secretàries delegades, als efectes de la signatura electrònica de les sol·licituds i de la seva
tramitació electrònica a través de la Plataforma de tramitació del Pla Xarxa de Governs
Locals segons resolució de l’alcalde de data 24 de febrer de 2014, les lletrades municipals
Judith Barroso Guevara, secretària delegada de la Comissió Informativa de caràcter
permanent de l’Àmbit d’Atenció a les Persones, i Raquel García Redondo, secretària
delegada suplent en la mateixa, així com als titulars de la secretaria i la intervenció
municipals.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
7 CG-2015/4931 PROPOSTA. Aprovar la sol.licitud de subvenció en el Marc de la
convocatòria 2015, del Catàleg de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals
2012-2015" de la Diputació de Barcelona.
Tipus d’Acord: Aprova la sol·licitud de subvencions consistent en préstec de carpes
destinades a la III Fira de l’Ensenyament, en el marc de la convocatòria 2015 del Catàleg
de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona
Òrgan que resol: Junta de Govern Local Pública
Caràcter de l’acord: Exhaureix la via administrativa
Núm. Expedient: Expt. 7/B04-2015
Antecedents
6. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015 i el seu Protocol General, pla que marca les pautes
per a la concertació en tots els àmbits de l’acció de la Diputació, publicat al Butlletí Oficial
de la Província de 8 de juny de 2012.
7. El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 24 de juliol de 2012 va aprovar l’adhesió de
l’Ajuntament al Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb la finalitat d’establir el marc
general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos que es
comprenguin en aquest pla.
8. La Junta de Govern de la Diputació va aprovar en data 27 de novembre de 2014 el
Catàleg de concertació i el règim regulador aplicable per l’any 2015. L’anunci de la seva
aprovació i de la convocatòria per a la concessió de recursos es va publicar al Butlletí
Oficial de la Província en data 9 de desembre de 2014.
9. La resolució de l’alcalde de data 11 de desembre de 2014 delega la signatura
electrònica de les sol·licituds de subvencions telemàtiques que es puguin presentar en
relació al Catàleg de concertació de l’any 2015 del Pla ‘Xarxa de Governs Locals 20122015, així com les corresponents tramitacions en les lletrades Judith Barroso Guevara,
Raquel García Redondo, Carme Torrens Bartomeu i Remedios Hijano Cruzado.
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10. Informe emès pel cap del departament de Joventut en data 12 de gener de 2015
d’acord amb el qual cal tramitar la sol·licitud consistent en préstec de carpes destinades a la
III Fira de l’Ensenyament, relacionada a continuació:
Àrea:
Desenvolupament econòmic local
Codi Recurs:
5193
Tipus de recurs:
Servei de préstec de carpes
Documentació annexa:
Formulari servei de préstec de carpes C1-036
Activitat:
III Fira de l’Ensenyament de Badalona
Material sol·licitat:
50 carpes
Fonaments de Dret
3. La disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions, estableix que les subvencions que integren plans o instruments similars que
tinguin per objecte dur a terme funcions d’assistència i cooperació municipal es regiran per
la seva normativa específica, resultant d’aplicació supletòria les disposicions de la Llei
38/2003, així com de la Ordenança reguladora de la Diputació, aprovada definitivament per
acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 (BOPB núm. 13, de 15 de gener de 2009).
4. Règim jurídic:
2.1. El Protocol general i el Règim de concertació, esmentats als antecedents són la
normativa específica reguladora del Pla de concertació.
2.2. Les condicions de concertació que figuren en el formulari de sol·licitud de cada recurs,
així com la documentació homologada per la Diputació, tenen també caràcter normatiu,
atès que inclouen condicions i requisits de compliment obligat.
2.3. A més de la normativa específica esmentada també és aplicable la normativa següent:
a) La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per Espanya per instrument de 20 de gener de 1988.
b) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), modificada
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern
local, en tot allò que resulti d’aplicació i en concret pel que fa a la regulació que hi trobem
dels ajuts i convenis de cooperació interadministratius.
c) El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
d) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens de Catalunya (ROAS).
e) La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (LRJPAC).
f) La Llei 11/2007, de 22 de juny d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
g) La Llei 29/2012, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics en el sector públic de
Catalunya.
f) La resta de normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, amb
caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. En concret l’article 10.1 en relació amb l’article 57 LRBRL, estableix que l’administració
local i la resta d’administracions públiques poden cooperar econòmica, tècnica i
administrativament. En aquest mateix sentit els articles 4.1 apartat d) i 4.3 LRJPAC
disposen que en el desenvolupament de les seves activitats, serà necessari que les
administracions públiques es prestin la cooperació i assistència necessària, per l’eficaç
exercici de les seves competències.
4. L’article 2.1 apartat d) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (LRHL), enumera les subvencions com un
dels recursos de les entitats locals, i l’article 40 del mateix cos legal en regula la seva
aplicació material.
5. D’acord amb el que estableix l’article 214 de la LRHL, de l’aprovació del present acte de
sol·licitud de subvencions no es deriva estrictament reconeixement i liquidació definitiu de
drets i obligacions o despeses de contingut econòmic ni ingressos per la Corporació, que
seran definitius en el moment de la concessió i posterior acceptació de la subvenció que
escaigui, per la qual cosa es sotmetrà a fiscalització prèvia l’expedient que es derivi
d’aquesta fase del procediment.
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6. En relació a la tramitació de les sol·licituds, l’article 8 de règim regulador aplicable al
Catàleg de concertació de l’any 2015 del Pla estableix en el seu apartat primer, que la
concessió d’un recurs inclòs en el Catàleg de l’any 2015 s’inicia a instància de l’ens
destinatari mitjançant la presentació d’una sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens
locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (en endavant, el Portal), a
excepció dels recursos consistents en fons de prestació.
L’article 8.2, estableix que el termini de presentació de sol·licituds, s’inicia el 31 de gener de
2015 i finalitza en el termini màxim previst, amb caràcter específic, per a cada recurs al
capítol 10 del règim regulador. En concret, per aquests recursos de referència, el dia 31 de
desembre de 2015 finalitza el termini de presentació de sol·licituds.
7. Els destinataris de les subvencions es troben regulats en l’article 3 del règim que
estableix amb caràcter general, són destinataris dels recursos del Catàleg de Concertació
els municipis de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, en tant que són els ens
locals bàsics de l’organització territorial de Catalunya. També tenen la consideració de
destinataris, amb caràcter general, les comarques, les mancomunitats, les comunitats de
municipis i els consorcis locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, així com
també les entitats municipals descentralitzades, tots ells, previstos a la clàusula 5.2 del
Protocol General del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
8. L’article 5.1.b) del Protocol General del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015, estableix
que són destinataris del Pla, a banda de directament els municipis de les comarques de
Barcelona, “b. A través dels municipis dels quals depenguin, podran ser detinataris del Pla
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, en les termes que prevegin els règims de concertació o
la normativa específica corresponent, els ens instrumentals dels municipis de les comarques
de Barcelona”.
9. L’òrgan competent per adoptar aquest acord és la Junta de Govern Local en virtut de l’acord
de Ple de l’Ajuntament de data 24 de juliol de 2012, pel qual, entre d’altres, facultava aquest
òrgan per a la tramitació dels acords necessaris per al desenvolupament del Pla “Xarxa de
Governs Local 2012-2015” i el seu Protocol general.
En conseqüència, la competència per aprovar aquesta proposta d’acord és de la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament, atorgada mitjançant l’acord plenari
esmentat, i que, de conformitat amb la STC 161/2013, de 26 de setembre (BOE Núm. 254 de
23 d’octubre), procedeix que, si s’escau l’esmentada aprovació, l’acord sigui adoptat en sessió
pública de la Junta de Govern Local, previ dictamen de comissió informativa competent per raó
de la matèria, de conformitat amb l’article 123 del ROFRJ, aprovat per reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre.
Proposta d’Acord
En conseqüència, i d’acord amb l’art. 172 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre
(ROFJEL), s’informa que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en acord:
PRIMER.- SOL·LICITAR la subvenció consistent en préstec de carpes destinades a la III Fira
de l’Ensenyament, que es relaciona a continuació, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de
2012 (BOP de 8 de juny de 2012) i la seva convocatòria, Catàleg de concertació per 2015 i
règim regulador aprovats per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de
data 27 de novembre de 2014 (BOP de 9 de desembre de 2014), mitjançant tramitació
electrònica a través de la Plataforma de tramitació del Pla Xarxa de Governs Locals i d’acord
amb els següents continguts, en els termes que estableix l’informe tècnic relacionat a
l’antecedent cinquè i APROVAR el formulari de sol·licitud electrònica i la documentació
annexa complementària normalitzada, informe i document obrants a l’expedient de
referència:
Àrea:
Desenvolupament econòmic local
Codi Recurs:
5193
Tipus de recurs:
Servei de préstec de carpes
Documentació annexa:
Formulari servei de préstec de carpes C1-036
Activitat:
III Fira de l’Ensenyament de Badalona
Material sol·licitat:
50 carpes
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SEGON.- COMUNICAR aquesta resolució als serveis gestors de l’Ajuntament, a les
secretàries delegades, als efectes de la signatura electrònica de les sol·licituds i de la seva
tramitació electrònica a través de la Plataforma de tramitació del Pla Xarxa de Governs
Locals segons resolució de l’alcalde de data 11 de desembre de 2014, les lletrades
municipals Judith Barroso Guevara, secretària delegada de la Comissió Informativa de
caràcter permanent de l’Àmbit d’Atenció a les Persones, i Raquel García Redondo,
secretària delegada suplent en la mateixa, així com als titulars de la secretaria i la
intervenció municipals.
Votació.
La proposta d’acord precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
8 CG-2015/4932 DICTAMEN. Aprovar la proposta de modificació de les distribucions
d'usos i serveis de temporada de les platges i mar territorial de Badalona, període
2012-2016 i sol.licitut d'autorització de l'ocupació per a l'any 2015.
1.- Vista la provisió d’inici de l’expedient de la Regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat de
data 9 de gener de 2015.
2.- Vist l'informe emès en data 9 de gener de 2015 pel tècnic de la Façana Marítima del
Departament de Gestió del Verd Urbà i Espais Naturals pel qual justifica la necessitat de
modificar la Distribució d’Usos i Serveis de temporada a les platges de Badalona període
2012-2016, aprovada per resolució del director general d’Ordenació del Territori i
Urbanisme de data 21 de març de 2012, i al qual s’incorpora la documentació a trametre al
Departament de Territori i Sostenibilitat, inclosa la sol·licitud d’autorització de l’ocupació per
l’any 2015.
Fonaments de dret
1.- Vistes les competències concurrents atorgades per la Llei de Costes, 22/1988, de 28 de
juliol, en el marc de la sentencia del Tribunal Constitucional de 4 de juliol de 1991, número
149, a l’Administració Estatal, Comunitat Autònoma i Municipis, respectivament, en matèria
de costes; i concretament d’entre les competències municipals, la d’explotar, si s’escau, els
serveis de temporada que puguin establir-se en les platges per qualsevol de les formes de
gestió directa o indirecta previstes a la legislació de Règim Local.
2.- Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19
de juliol, estableix en el seu article 149.3 la competència exclusiva de la Generalitat en
l’establiment i regulació dels plans territorials d’ordenació i ús del litoral i de les platges, i
també la regulació del procediment de tramitació i aprovació d’aquests instruments i plans.
3.- Atès que de conformitat amb els Reials Decrets 1404/2007 i 1397/2008, de traspassos
de funcions i serveis entre l’Administració de l’Estat i la Generalitat de Catalunya, és
competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya la gestió i atorgament dels títols
d’ocupació i ús del domini públic marítim terrestre, referent a les autoritzacions i
concessions, de conformitat amb la tramitació prevista per a cada supòsit.
4.- Atès que el contingut del Pla de Distribució d’Usos s’ha d’ajustar al que disposen els
articles 64 i ss. i l’article 111 del Reglament de la Llei de Costes i a la Circular 1/2009, de 27
de febrer, de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat de
Catalunya, sobre l’autorització als ajuntaments dels usos i serveis de temporada a les
platges.
5.- Atès que en exercici de les seves competències, la Generalitat de Catalunya, Direcció
General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, va aplicar l’any 2011, una nova metodologia
a seguir per a la redacció i presentació del Pla de Distribució d’Usos i Serveis de
Temporada a les Platges. Així, els plans d’usos tindran una vigència de 5 anys (actualment
període 2012-2016) i funcionaran amb un sistema de fitxes que té com a objectiu
simplificar-ne la tramitació i unificar els criteris d’elaboració del Pla en tot el territori català,
per poder facilitar una informació homogènia dels serveis que s’ofereixen a les platges del
litoral català. A partir del segon any de vigència del Pla, caldrà sol·licitar una autorització
anual de la ocupació.
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6.- Atès que s’ha apreciat la necessitat de modificar la Distribució d’Usos i Serveis de
temporada a les platges de Badalona període 2012-2016, aprovada per resolució del
director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme de data 21 de març de 2012, per
suprimir determinats aspectes i afegir-ne d’altres, tal i com consta recollit en l’informe de
motivació del Tècnic de la Façana Marítima de data 9 de gener de 2015.
7.- Atès que d’acord amb l’article 84 de la Llei de Costes, aquesta Administració Municipal
haurà d’abonar el cànon fixat en la corresponent autorització, i aquests efectes existeix en el
pressupost municipal vigent un crèdit pressupostari, al que s’afectaran els ingressos
procedents dels cànons concessionals municipals, pel que aquesta despesa no suposarà un
increment real de la despesa municipal.
8.- Atès que l’òrgan competent per aprovar la proposta de modificació de la distribució dels
serveis de temporada a les platges i mar territorial del terme municipal de Badalona, per al
període 2012-2016 i la corresponent sol·licitud d’autorització de l’ocupació per l’any 2015,
és el mateix òrgan que va aprovar-ho, això és, la Junta de Govern Local, en virtut de
l’acord de delegació adoptat pel Ple Municipal en la seva sessió de 12 de juliol de 2011
Proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la regidora
responsable de Medi Ambient i Sostenibilitat proposi a la Junta de Govern Local d’aquest
Ajuntament, que adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Aprovar la proposta de modificació de la Distribució d’Usos i Serveis de
Temporada a les platges i mar territorial de Badalona pel període 2012-2016, aprovada per
resolució del director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme de data 21 de març de
2012, en els termes establerts en l’informe tècnic incorporat a l’expedient de referència i la
sol·licitud d’autorització de l’ocupació corresponent per l’any 2015, presentada pels serveis
tècnics de Medi Ambient i Sostenibilitat.
SEGON.- Trametre a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la proposta de
modificació de la Distribució d’Usos i Serveis de Temporada a les platges i mar territorial de
Badalona pel període 2012-2016, aprovada per resolució del director general d’Ordenació
del Territori i Urbanisme de data 21 de març de 2012, i la sol·licitud d’autorització de
l’ocupació corresponent per l’any 2015.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
9 Proposicions urgents.
CG-2015/4933 PROPOSTA. Donar per verificat el Text refós de la modificació puntual
de les normes urbanístiques del Pla general metropolità a l'àmbit del municipi.
PROPOSTA D’ACORD de la verificació del Text refós de la Modificació puntual de les
normes urbanístiques del Pla general metropolità a l’àmbit de Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 21 de gener de 2015 per l’arquitecta adscrita al
Departament Planejament Urbanístic que reproduït literalment diu:
“I N F O R M E
En data 27 de maig de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar
provisionalment la modificació puntual de les Normes urbanístiques del Pla general
metropolità a l’àmbit del municipi de Badalona.
En data 11 de novembre de 2014, el conseller de Territori i Sostenibilitat va resoldre , a
proposta de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme suspendre la
modificació de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità a l’àmbit del municipi
de Badalona, fins que s’aportés un text refós, que incorporés les prescripcions següents:
- Pel que fa a l’agrupació d’empreses en edificis industrials existents cal concretar, amb el
grau de detall d'un Pla especial, quins àmbits industrials (illes senceres, vials homogenis )
són aptes per admetre una agrupació d’empreses en els edificis industrials existents i
concretar la seva regulació segons els paràmetres de l’article 129 de les NU. En el text de
la resolució aclaria que en el cas de volumetries existents disconformes, pel còmput
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d’activitats només es podrà utilitzar el sostre admès pel planejament vigent però les
activitats resultants es poden ubicar en tota la volumetria existent.
El text refós que es proposa no abordarà l’estudi que hauria de conduir a concretar a
quins polígons i també dins dels quals, quins carrers, illes o àmbits seria adequat admetre
l’agrupació d’empreses segons la tipologia dels edificis, la demanda o les necessitats de
reactivació del sector. Donat que requereix un treball de diferent abast al document que es
proposa com a text refós, caldria un expedient independent on l’anàlisi de la situació del
diferents sectors industrials de la ciutat seria primordial.
- Pel que fa a les condicions pels índex d’edificabilitat brut i complementari zonal de les
zones 14b cal concretar quina és la reserva de sistemes necessària pel nou planejament
que es tramiti per transformar els usos en les zones 14b amb planejament aprovat, en
aplicació de l’article 100.4.a del Text refós de la Llei d’urbanisme i preveure la
corresponent cessió de l’increment d’aprofitament que la transformació dels usos genera
en aplicació de l’article 43.1.b del Text refós de la Llei d’urbanisme i el criteri pel seu
càlcul.
El text refós ha incorporat els valors amb els quals es complirà la superfície de reserves
necessàries proporcional al sostre que es proposi transformar d’us i la cessió del
percentatge de l’increment d’aprofitament que general la transformació d’usos.
- Pel que fa a l’alçada reguladora en vials, l’amplada dels quals es desigual en trams
diferents, cal matisar la proposta de modificar les alçades reguladores tenint present el
nivell de consolidació de l’alineació de les façanes confrontants afectades de vialitat. Per
altra banda, cal derogar l’expedient de Modificació de l’article 238 de les normes
urbanístiques del Pla general metropolita en l’àmbit del municipi de Badalona que es va
aprovar l’any 2002.
El text refós ha definit les condicions de consolidació de l’alineació de les façanes
confrontants afectades de vialitat que s’han de donar per tal que es puguin modificar les
alçades reguladores acollint-se a la fixada pel planejament en funció de l’amplada de vial
que preveu el planejament vigent.
- Pel que fa als soterranis que són susceptibles d’acollir usos d’habitatge, cal detectar cas
a cas la seva admissió, prèvia la tramitació d’un pla especial, justificant-se per qüestions
topogràfiques i no per alteracions artificials de terreny, i preveure les corresponents
cessions de zones verdes i aprofitament i les reserves d’aparcament per l’increment de
sostre que la proposta suposa.
El text refós ha incorporat en l’article corresponent de les normes urbanístiques del Pla
general metropolità pel que fa als usos de les plantes soterrani la condició d’admetre l’ús
d’habitatge tramitant un pla especial individualment per cada cas. També queda regulat la
condició de la cessió de zones verdes i percentatge de cessió de l’ increment
d’aprofitament, així com el compliment de les reserves d’aparcament que l’actuació
suposa.
Objecte
L’objecte del present expedient és modificar alguns articles de les Normes urbanístiques
per establir criteris de coherència en la concessió de llicències que comunament es
sol·liciten i la regulació establerta no permet la seva resolució.
Fruit de les reflexions i consultes dels ciutadans en referència a obres de rehabilitació,
implantació d’activitats, dimensions mínimes d’espais comuns i també pels ajustos en les
determinacions de les NU que recullen les propostes del planejament derivat i
modificacions del Pla general metropolità que en aquest últim període s’han dut a terme, a
fi de clarificar el marc normatiu general que reguli les actuacions urbanístiques a l’àmbit
del la ciutat de Badalona, es proposa la present modificació del Pla general metropolità pel
que fa a les seves normes urbanístiques.
En concret els canvis fan referència a:
1. Obres de rehabilitació en edificis existents
2.1 Ampliació d’usos per l’índex de complementari zonal de les zones 14b.
2.2 Condicions per els índex d’edificabilitat brut i complementari zonal de les zones 14b.
3. Alçada reguladora en vials, l’amplada dels quals es desigual en trams diferents del
mateix vial.
4. Usos en plantes soterrani que tenen consideració de planta baixa.
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Àmbit
L’àmbit d’aplicació de la present Modificació puntual de les NU del Pla general metropolità
és el municipi de Badalona.
Descripció de la proposta
La present Modificació puntual de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità es
concreta en els següents articles.
1. Obres de rehabilitació en edificis existents:
Es modifica l’article 222.6
2.1 Ampliació d’usos per l’ índex de complementari zonal de les zones 14b
Es modifica l’article 71.6
2.2 Condicions per els índexs d’edificabilitat brut i complementari zonal de les zones 14b.
Es modifiquen els articles 356.2 i 357.2
En referència a les zones 14b s’introdueix una Disposició addicional
3. Alçada reguladora en vials, l’amplada dels quals es desigual en trams diferents del
mateix vial. Es modificarà l’article 238 i es deroga l’expedient “Modificació de l’article 238
de les Normes urbanístiques del PGM en l’àmbit del municipi de Badalona aprovada el 22
d’abril de 2002, publicada al DOGC l’11 de juny de 2002.
4. Soterranis que tenen consideració de planta baixa.
Es modifica l’article 226.3 que el desenvolupen.
Relació dels canvis introduïts en cadascun dels articles enumerats.
1. Modificació Article 222.6.
Article 222.6 S’introdueix el següent text: Per els edificis disconformes en les obres
descrites en el paràgraf precedent s’admeten les obres que afectin elements estructurals o
de l’envolupant, que requereixin la substitució o canvi de sistema per tal de recuperar la
capacitat estructural, estanquitat, salubritat i seguretat als usuaris o a tercers. No obstant
aquestes obres no podran augmentar el volum o el perfil existent, amb excepció dels
casos que es relacionen en el punt 7 del mateix article.
2.1 Es modifica l’article 71.6 S’amplien els usos que es poden donar dins el coeficient d’us complementari zonal: apart
dels vigents que són oficines i comercial , s’amplien amb el cultural, sanitari, esportiu ,
aparcament i càrrega i descàrrega.
2.2 Es modifiquen els articles 356.2 i 357.2 i s’introdueix una disposició addicional.
- Modificació dels estàndards urbanístics de la zona 14b per la modificació de la distribució
d’usos de la zona 14b
Article 356. 2. A les zones de remodelació privada els Plans de Reforma Interior han de
respectar els mínims següents, mentre l’índex d’edificabilitat brut a què es refereix l’article
2
2
357.2 no superi el 0,90 m sostre /m sòl.
a. Per a vials locals
25,20 %
b. Estacionaments
5’40 %
c. Espais verds locals
16’20 %
d. Dotacions comunitàries
11’70 %
2
2
En cas d’incorporar un índex d’edificabilitat brut superior a 0,9 m sostre/m sòl amb
destinació a habitatge, els plans de reforma interior hauran de complir les determinacions
dels articles corresponents a les modificacions del planejament urbanístic que requereixen
un increment de les reserves per a sistemes urbanístics, continguts en el TRLU:
2
L’increment d’estàndards serà a raó de 22,5 m de sòl destinat a zones verdes, espais
2
lliures públics i equipaments públics per a cada 100 m de sostre residencial. D’aquesta
2
2
reserva s’ha de destinar un mínim de 15 m de sòl per cada 100 m de sostre residencial a
zones verdes i espais lliures públics. (article 100.4.a del TRLU)
Article 357. 2. A les zones de remodelació privada els índexs d’edificabilitat han de ser els
següents:
a. brut màxim: 1,08 m² sostre/m²sòl.
b. net: 2’89 m²sostre/m²sòl.
2
c. Complementari zonal: és la diferència entre l’índex màxim d’1,2 m sostre/m² sòl i el
coeficient d’edificabilitat brut contemplat.
Disposició addicional
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En els plans aprovats pel desenvolupament de la zona 14b, hauran d’aplicar-se les
modificacions introduïdes en els articles referents a l’edificabilitat, usos i reserva de
sistemes, en els següents termes:
a. L’article 71.6 serà d’aplicació automàtica.
b. L’aplicació de les disposicions dels articles 356.2 i 357.2 requerirà la tramitació d’un
nou planejament que justifiqui de manera adient l’aplicació dels estàndards establerts.
- El nou planejament que es tramiti per transformar els usos en zones 14b amb
planejament aprovat haurà de incrementar les reserves de zones verdes, espais lliures
2
2
públics i equipaments públics 15 m de sòl per cada 100 m de sostre incrementat,
2
2
resultant de descomptar dels 22,5 m de sòl per cada 100 m de sostre residencial els 7,5
2
2
m de sòl per cada 100 m de sostre no residencial, donat que els estàndards
corresponents als usos complementaris ja estan justificats en el planejament d’origen o
vigent .
- El nou planejament que es tramiti per transformar els usos en zones 14b amb
planejament aprovat preveurà:
- Per a sòl urbà consolidat:
La cessió del 10%de l’ increment d’aprofitament que la transformació dels usos
genera, i que es farà efectiu en l’acte de sol·licitud de llicència.
- Per a sòl urbà no consolidat:
La cessió del 10% de l’increment d’aprofitament que la transformació dels usos genera
quedarà inclosa dins del còmput de la cessió del sòl corresponent al 10% de
l’aprofitament urbanístic del sector o polígon subjectes al nou planejament amb
l’objectiu de transformar els usos a que es refereix aquesta disposició.
3. Es modifica l’article 238 afegint el nou punt 3 - modificació de l’alçada reguladora en
vials, l’amplada dels quals es desigual en trams diferents del mateix vial i en conseqüència
es deroga l’expedient “Modificació de l’article 238 de les Normes urbanístiques del PGM
en l’àmbit del municipi de Badalona aprovada el 22 d’abril de 2002, publicada al DOGC
l’11 de juny de 2002.
Article 238. 3. Quant se tracti te d’una parcel·la amb alineació ajustada al planejament
vigent que doni front a un vial en procés d’ eixamplament o de nova obertura, l’ample de
vial a tenir en compte en l’esmentat front als efectes d’alçada reguladora màxima, número
de plantes y vol de cossos y elements sortints, serà el previst en el planejament vigent
quan es donin les condicions:
- L’eixamplament de vial està consolidat en un 50% del front, comptant la longitud del
tram de vial situat entre dos vials transversals.
- En tot cas, el vial existent pendent d’eixamplament no podrà tenir estrangulacions
inferiors a 6 m.
4. Es modifica l’article 226 .3 - Usos en plantes soterrani que tenen consideració de
planta baixa: permetre l’ús d’habitatge en planta soterrani quan es donin unes
determinades condicions.
226. 3 Als soterranis no es permet l’ús d’habitatge ni la ubicació d’habitacions en ús
residencial i sanitari. Els soterranis, per dessota del primer, només podran destinar-se a
aparcaments, instal·lacions tècniques de l’edifici, cambres cuirassades i similars. Això no
obstant, podran autoritzar-s’hi altres usos, diferents del d’habitatge i del residencial, si es
dota el local de mesures tècniques segures que cobreixin els riscos d’incendi, explosió i
altres i el desallotjament, amb seguretat, de les persones en aquests
S’afegeix al punt 3 el següent text:
En l’ordenació segons alineacions de vial, quan les plantes soterrani adoptin condicions de
planta baixa o superiors i susceptibles d’acollir usos d’habitatge o residencials, mitjançant
la tramitació d’un pla especial, justificant-se per qüestions topogràfiques, podrà autoritzars’hi l’ús d’habitatge o residencial.
Els plans especials per a l’autorització de l’ús d’habitatge o residencial en planta soterrani
es tramitaran individualment, analitzant-ne cas a cas si són admesos a tràmit per les
condicions concretes de cadascun.
No es permetrà la ubicació d’habitatges en planta soterrani que adoptin condicions de
planta baixa resultat d’alteracions artificials del terreny.
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El pla especial fixarà les corresponents cessions de zones verdes i percentatge de
l’increment d’aprofitament, en aplicació del Text refós de la Llei d’urbanisme, o llei que la
2
substitueixi, a raó de 20 m de sòl destinat a zones verdes i espais lliures públics per cada
2
100 m de sostre residencial que s’incrementi i la cessió del 10% de l’increment
d’aprofitament resultant de l’actuació.
Conclusions
El document de text refós que es proposa ha incorporat les prescripcions de la resolució
del conseller de Territori i Sostenibilitat de 11 de novembre de 2014 i donat que els canvis
introduïts no suposen una modificació substancial, i atès que el document compleix amb
les disposicions establertes pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme, la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text
refós de la Llei d’urbanisme i el Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual
s’aprova el text refós de la Ley de Suelo, per tant, s’informa favorablement prosseguir
amb la tramitació de la Modificació puntual de les Normes urbanístiques del Pla general
metropolità a l’àmbit del terme municipal de Badalona.”
Així mateix, en data 26 de gener de 2015 el Departament Jurídic de l’Àrea d’Urbanisme ha
emès informe favorable l’aprovació inicial de la proposta presentada, amb la conformitat de
la Secretaria General, que es transcriu literalment a continuació:
“PROPOSTA PRESENTADA
Per part del Departament de Planejament Urbanístic de l’Àrea d’Urbanisme i Territori s’ha
redactat la Memòria de la Modificació puntual d’alguns articles de les Normes Urbanístiques
del Pla General Metropolità a l’àmbit del municipi de Badalona. Respecte l’objectiu de la
proposta presentada, la Cap del Departament de Planejament Urbanístic ha emès un
informe, en virtut del qual posa de manifest que l’objecte de la proposta presentada és
modificar alguns articles de les Normes Urbanístiques per establir criteris de coherència en
la concessió de llicències que comunament es sol·liciten i la regulació establerta no permet
la seva resolució satisfactòria, convertint-se moltes vegades en denegacions que aboquen
al sol·licitant a una pèrdua dels seu potencial valor del seu patrimoni i en una desconfiança
en el servei que ofereix l’administració local.
En concret s’introdueixen canvis als articles 222, 311.4, 129.5, 350.4, 71.6, 356.2, 357.2,
238.3, 226.3, que fan referència a obres rehabilitació en edificis existents, regulació de
l’agrupació d’empreses en edificis existents, ampliació d’usos per l’índex de complementari
zonal de les zones 14b, les condicions per als índexs d’edificabilitat brut i complementari
zonal de les zones 14b, l’alçada reguladora en vials i els usos en plantes soterrani que
tenen consideració de planta baixa.
En sessió de 25 de març de 2014 el Ple de l’Ajuntament va aprovar amb caràcter inicial la
modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla general metropolità a l’àmbit de
Badalona.
Mitjançant l’acord plenari d’aprovació inicial es va disposar l’obertura el termini d’un mes
d’informació pública de l’instrument d’ordenació urbanística, convocat mitjançant edicte
publicat el 7 d’abril al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al diari Periódico, al
Tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament. Durant el període d’informació pública
no es van presentar al·legacions.
En sessió ordinària de 27 de maig de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar
provisionalment la modificació puntual de les normes urbanístiques del PGM.
En data 11 de novembre de 2014, el conseller de Territori i Sostenibilitat va resoldre, a
proposta de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme suspendre la
modificació de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità a l’àmbit del municipi
de Badalona, fins que s’aportés un text refós, que incorporés les prescripcions següents:
- Pel que fa a l’agrupació d’empreses en edificis industrials existents cal concretar, amb
el grau de detall d’un Pla especial, quins àmbits industrials (illes senceres, vials
homogenis) són aptes per admetre una agrupació d’empreses en els edificis
industrials existents i concretar la seva regulació segons els paràmetres de l’article
129 de les NU. En el text de la resolució aclaria que en el cas de volumetries existents
disconformes, pel còmput d’activitats només es podrà utilitzar el sostre admès pel
planejament vigent però les activitats resultants es poden ubicar en tota la volumetria
existent.
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-

Pel que fa a les condicions pels índex d’edificabilitat brut i complementari zonal de les
zones 14b cal concretar quina és la reserva de sistemes necessària pel nou
planejament que es tramiti per transformar els usos en les zones 14b amb
planejament aprovat, en aplicació de l’article 100.4.a del Text refós de la Llei
d’urbanisme i preveure la corresponent cessió de l’increment d’aprofitament que la
transformació dels usos genera en aplicació de l’article 43.1.b del Text refós de la Llei
d’urbanisme i el criteri pel seu càlcul.
- Pel que fa als soterranis que són susceptibles d’acollir usos d’habitatge, cal detectar
cas a cas la seva admissió, prèvia la tramitació d’un pla especial, justificant-se per
qüestions topogràfiques i no per alteracions artificials de terreny, i preveure les
corresponents cessions de zones verdes i aprofitament i les reserves d’aparcament
per l’increment de sostre que la proposta suposa.
- Pel que fa a l’alçada reguladora en vials, l’amplada dels quals es desigual en trams
diferents, cal matisar la proposta de modificar les alçades reguladores tenint present el
nivell de consolidació de I'alineació de les façanes confrontants afectades de vialitat.
Per altra banda, cal derogar I'expedient de Modificació de I'article 238 de les normes
urbanístiques del Pla general metropolita en I'àmbit del municipi de Badalona que es
va aprovar I'any 2002.
En data 21 de gener de 2015 s’ha emès informe tècnic per part del Departament de
Planejament urbanístic, mitjançant el qual es posa de manifest que s’han incorporat a la
modificació de les normes urbanístiques del Pla general metropolità a l’àmbit de Badalona
en el sentit següent:
“El text refós que es proposa no abordarà l’estudi que hauria de conduir a concretar a
quins polígons i també dins dels quals, quins carrers, illes o àmbits seria adequat admetre
l’agrupació d’empreses segons la tipologia dels edificis, la demanda o les necessitats de
reactivació del sector. Donat que requereix un treball de diferent abast al document que es
proposa com a text refós, caldria un expedient independent on l’anàlisi de la situació del
diferents sectors industrials de la ciutat seria primordial. (...)
El text refós ha incorporat els valors amb els quals es complirà la superfície de reserves
necessàries proporcional al sostre que es proposi transformar d’us i la cessió del
percentatge de l’increment d’aprofitament que general la transformació d’usos. (...)
El text refós ha definit les condicions de consolidació de l’alineació de les façanes
confrontants afectades de vialitat que s’han de donar per tal que es puguin modificar les
alçades reguladores acollint-se a la fixada pel planejament en funció de l’amplada de vial
que preveu el planejament vigent. (...)
El text refós ha incorporat en l’article corresponent de les normes urbanístiques del Pla
general metropolità pel que fa als usos de les plantes soterrani la condició d’admetre l’ús
d’habitatge tramitant un pla especial individualment per cada cas. També queda regulat la
condició de la cessió de zones verdes i percentatge de cessió de l’ increment
d’aprofitament, així com el compliment de les reserves d’aparcament que l’actuació
suposa. (...)”
Així mateix, es posa de manifest que els canvis introduïts no tenen la consideració de
substancials.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
Aquesta modificació del Pla General metropolità d’iniciativa pública es formula i tramita per
aquesta Corporació municipal a l’empara de l’article 96, en concordança amb l’article 76.2
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya del 2010, modificat per la Llei 3/2012,
en endavant TRLUC.
A l’expedient administratiu 6/D 3-14 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic hi
consten les determinacions establertes per l’article 59 del TRLUC.
PROCEDÈNCIA DE LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS
D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació tècnica que consta a
l’expedient, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que sigui aprovada per
la Junta de Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament, atorgada mitjançant acord
plenari de data 12 de juliol de 2011, i que, de conformitat amb la STS 161/2013, de 26 de
setembre (BOE Núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix que, si s’escau l’esmentada
aprovació, l’acord sigui adoptat en sessió pública de la Junta de Govern Local, previ
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dictamen de la comissió informativa competent per raó de la matèria, de conformitat amb
l’article 123 del ROFRJ, aprovat per reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
En base aquests arguments, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que
la Junta de Govern Local Pública, a proposta de l’Alcalde prèvia declaració d’urgència,
d’acord amb la gerència de l’Àmbit de Territori, l’aprovi el següent acord del qual s’haurà
de donar compte a la propera sessió informativa del Ple. ACORD:
PRIMER.- Donar per verificat el nou Text Refós de la Modificació dels articles 222, 71.6,
356.2, 357.2, 238.3, i 226.3 de les Normes Urbanístiques del Pla general metropolità a
l’àmbit del municipi de Badalona amb el ben entès que les modificacions introduïdes, en
compliment de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de
Barcelona d’11 de novembre de 2014, no tenen la naturalesa de canvis substancials, en
els termes que s’expressa l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya (aprovat pel Decret 305/2006).
SEGON.- Donar trasllat de la documentació de l’expedient al director general d’Ordenació
del Territori i Urbanisme als efectes que doni conformitat al present text refós.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
11 Precs i preguntes.
No se’n va produir cap.
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les nou hores i deu minuts, de la qual com
secretari general, dono fe.
Vist i Plau
La segona tinent d’alcalde,

Mª Jesús Hervàs Mínguez

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

Albert Müller i Valentí
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