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

17
Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
22 de desembre de 2015
18:00
ACTA

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial en primera convocatòria. Comença la sessió a
les divuit hores.
ASSISTENTS:
Alcaldessa
Regidors/es

Secretària
Interventor
Tresorera

M. Dolors Sabater i Puig
José Antonio Téllez Oliva
Eulàlia Sabater Díaz
Javier López Cegarra
Fàtima Taleb Moussaoui
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Agnès Rotger i Dunyó
Àlex Mañas Ballesté
Ma. Ángeles Gallardo Borrega
Xavier Garcia Albiol
Ramón Riera Macia
Mª Jesús Hervàs Mínguez
Sònia Egea Pérez
Miguel Jurado Tejada
Juan Fernández Benítez
Rosa Bertran Bartomeu
Daniel Gràcia Álvarez
Joan Walter Fibla
Cristina Agüera Gago
Alejandro Pastor López
Concepció Botey i Teruel
Rubén Guijarro Palma
Teresa González Moreno
Ferran Falcó Isern
Jordi Subirana Ortells
Juan Miguel López González
Catalina Victory Molné
Julián Álamo Guijarro
Lluïsa Osa Farré

ORDRE DEL DIA
Aprovar les actes números 14 i 15 corresponents a la sessió extraordinària de 23 de
novembre de 2015 i la sessió ordinària 24 de novembre de 2015.
I.- PART RESOLUTIVA
Comissió Informativa de Badalona Democràtica
1. Aprovar diversos reconeixements de crèdit extrajudicials.
2. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.
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3. Donar compte de la substitució d'un membre al Consell rector de l'organisme autònom
"Museu Municipal de Badalona".
4. Donar compte de la contractació en matèria de personal.
5. Donar compte del nomenament/cessament de personal eventual de confiança o
assessorament especial.
6. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Badalona i dels
seus Organismes autònoms, referits al tercer trimestre de 2015.
7. Donar compte de l'informe de la Sindicatura de Comptes 18/2015, relatiu al control
intern en municipis de més de 100.000 habitants, referit a l'exercici 2012.
Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
8. Aprovar la pròrroga del Conveni per la gestió de la Llar Residència Sant Roc.
9. Aprovar el Conveni per a la prestació del servei esporàdic de transport adaptat per a
persones discapacitades amb mobilitat reduïda.
10. Aprovar provisionalment les modificacions de les bases del 'Premi de disseny del
Dimoni de Badalona', amb denominació tradicional de 'Crema'l tu!'.
11. Aprovar els reconeixements de crèdit
Corbacho,SL) i 205/A01-2015 (Clece,SA).

següents:

258/K106-2015

(Pinturas

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
12. Aprovar reconeixements de crèdit per treballs i serveis desenvolupats durant l'any
2013, 2014 i 2015.
13. Aprovar el Pla municipal de Prevenció d'Incendis Forestals.
14. Aprovar provisionalment de la modificació del Pla general metropolità per la
reordenació de la zona en transformació a equipaments a Pau Vila, Jacinto Benavente i
Pompeu Fabra, la transformació del parc urbà a la masia de Can Canyadó i del vial a la
carretera de Mataró.
15. Aprovar provisionalment la modificació del Pla general metropolità al carrer de Sant
Sebastià 46-54 i a l'avinguda de Biscaia 26.
16. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla especial de protecció del
Patrimoni a l'àmbit establert a la fitxa D9, Masia del carrer Sant Sebastià.
Proposicions urgents
1. Substituir un membre del Consell d'Administració de Marina Badalona.
2. Aprovar el complement de productivitat especial rendiment per a l'exercici 2016.
3. Resoldre les al·legacions i suggeriments presentats a l'acord d'aprovació provisional de
la modificació del text de les ordenances fiscals i aprovar definitivament les
modificacions.
4. Aprovar els reconeixements de crèdit, a favor de Fornaguera, SA i Electricitat Mataró i
Serveis, SL.
5. Aprovar l'adhesió al protocol general de préstec de material esportiu i recreatiu que va
acordar la Diputació de Barcelona.
6. Resoldre de mutu acord el contracte de concessió administrativa del servei públic del
Complex esportiu municipal Montigalà de Badalona.
7. Adjudicar les concessions administratives per l'ús privatiu de l'espai de domini públic
consistent en les parades 1,2,3,4,5,8,9,10,11,19,20,21,28,29,30,31,32,33,34 i 35 i local
exterior 7 del Mercat Municipal Pomar-Morera.
8. Aprovar les factures presentades per ACSA,SA corresponents a l'actualització de preus
aplicats a la continuïtat del servei de construcció/reparació de claveguerons.

Ple sessió núm. 17 / 22-12-2015

pàg. 2

Secretaria General

9. Aprovar com a crèdit reconegut a favor FCC,SA la quantitat de 446.520,00 €
corresponent revisió de preus pel període de juliol a desembre de 2012 i de gener a
desembre de 2013.
10. Aprovar com a crèdit reconegut a favor de l'empresa FCC,SA la quantitat de
404.573,98 € corresponent a la revisió de preus pel període de gener a desembre de
2014.
11. Aprovar un reconeixement de crèdit en relació al pagament d'interessos meritats en els
expedients de les finques situades al carrer Colom, 4-8, Carretera Mataro, 2-20 i Av.
President Companys, 199.
II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
Mocions dels Grups Polítics Municipals
1. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú en defensa de
l'escola pública a Badalona per la matriculació del curs 2016-2017.
2. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú en defensa de
la sobirania de les hisendes locals.
3. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos-C's, a favor de la
presentació en línia d'instàncies genèriques en el Registre General de l'Ajuntament.
4. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista sobre la crida per la igualtat al món
municipal.
5. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MES sobre els atacs del
Govern de l'Estat a la normativa catalana sobre pobresa energètica.
6. Moció que presenta el Grup Municipal de Convergència i Unió, de suport a la millora de
les connexions interurbanes en bus entre Badalona i el Maresme.
7. Moció presentada pels grups municipals del Partit Popular, Partit Socialista de
Catalunya, Convergencia i Unió i Ciutadans Badalona en suport a l'entitat " Marxants de
Badalona".

Torn obert de paraules
Precs i preguntes
SENYORA ALCALDESSA: Començaríem el Ple com fem sempre amb el minut de silenci
en honor de les dones que han estat assassinades aquest mes i en contra de la violència
masclista.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de les actes números 14 i 15
corresponents a la sessió extraordinària de 23 de novembre de 2015 i la sessió ordinària 24
de novembre de 2015, les quals són aprovades per unanimitat.
I.- PART RESOLUTIVA
Tot seguit es fa avinent que hi ha assumptes que no han estat prèviament dictaminats,
informats o sotmesos a consulta de la comissió informativa corresponent, però que cal
tractar atesa la seva urgència. Per això, i a proposta de l’Alcaldia-Presidència, s’acorda
declarar-los d’urgència i incorporar-los a l’Ordre del dia d’aquest Ple:
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SENYOR FERNÁNDEZ: Nosaltres, per mostrar la disconformitat que unes ordenances
fiscals de la tercera ciutat de Catalunya, l’aprovació definitiva vagi d’urgència al Ple
d’aquest mes, per mostrar aquesta disconformitat votarem en contra de la urgència.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Hola bona tarda, buenas tardes. No puede ser que haya
once puntos de urgencia en el orden del día de un Pleno ordinario. Creo que no estamos
funcionando bien si hay tantos puntos de urgencia. Algunos de ellos son importantes, como
es el de las ordenanzas, y otros suponen una cantidad de dinero importante para el
ayuntamiento, como es el caso de la actualización de precios o de los intereses de demora
de un pago que se tiene que hacer.
SENYORA ALCALDESSA: En tot cas, com he explicat a la Junta de Portaveus d’aquest
matí, que és quan s’ha explicat a tots els grups municipals que s’inclourien aquests punts
d’urgència i s’han presentat tots els expedients i s’han donat totes les explicacions, el motiu
que en aquest Ple s’hagin acumulat més punts d’urgència té a veure amb el fet de no haver
respectat el calendari habitual de fer el Ple l’últim dimarts de mes, que correspondria al 29
de desembre, i el fet d’avançar-lo una setmana. Concretament, l’últim dia per posar el punt
a l’Ordre del dia coincidia amb l’últim dia de la resolució de les al·legacions a les
ordenances fiscals. Per tant, era materialment impossible i vostès van ser informat com a
grups municipals d’aquest fet, que això aniria a Ple però que no s’hi podia posar, i hi ha
hagut les degudes explicacions respecte de les al·legacions i el desenvolupament de les
al·legacions. Això pel que fa al punt de les ordenances, que és el que crida més l’atenció
que hagi anat d’urgència i que té una justificació absolutament instrumental el que hagi
estat així.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Es que yo esperaba que tuviéramos por lo menos el título
de los puntos de urgencia que se aprueban en una hoja encima de la mesa.
SENYORA ALCALDESSA: Sí, els tenim aquí, a la pàgina tres. Algun altre vot en contra
respecte de l’aprovació de la urgència? Doncs s’aprova la urgència
1. Substituir un membre del Consell d'Administració de Marina Badalona.
Votació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
2. Aprovar el complement de productivitat especial rendiment per a l'exercici 2016.
Votació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
3. Resoldre les al·legacions i suggeriments presentats a l'acord d'aprovació provisional de
la modificació del text de les ordenances fiscals i aprovar definitivament les modificacions.
Votació de la urgència
S’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 16, dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES,
Partit dels Socialistes i Guanyem Badalona en Comú.
Vots en contra: 11, dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos) i Partit Popular.
4. Aprovar els reconeixements de crèdit, a favor de Fornaguera, SA i Electricitat Mataró i
Serveis, SL.
Votació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
5. Aprovar l'adhesió al protocol general de préstec de material esportiu i recreatiu que va
acordar la Diputació de Barcelona.
Votació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
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6. Resoldre de mutu acord el contracte de concessió administrativa del servei públic del
Complex esportiu municipal Montigalà de Badalona.
Votació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
7. Adjudicar les concessions administratives per l'ús privatiu de l'espai de domini públic
consistent en les parades 1,2,3,4,5,8,9,10,11,19,20,21,28,29,30,31,32,33,34 i 35 i local
exterior 7 del Mercat Municipal Pomar-Morera.
Votació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
8. Aprovar les factures presentades per ACSA,SA corresponents a l'actualització de preus
aplicats a la continuïtat del servei de construcció/reparació de claveguerons.
Votació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
9. Aprovar com a crèdit reconegut a favor FCC,SA la quantitat de 446.520,00 €
corresponent revisió de preus pel període de juliol a desembre de 2012 i de gener a
desembre de 2013.
Votació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
10. Aprovar com a crèdit reconegut a favor de l'empresa FCC,SA la quantitat de 404.573,98
€ corresponent a la revisió de preus pel període de gener a desembre de 2014.
Votació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
11. Aprovar un reconeixement de crèdit en relació al pagament d'interessos meritats en els
expedients de les finques situades al carrer Colom, 4-8, Carretera Mataró, 2-20 i Av.
President Companys, 199.
Votació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
Al haver-se aprovat els 11 punts anteriors per majoria absoluta, s’incorporen a la sessió per
a la seva discussió i votació.
Comissió Informativa de Badalona Democràtica
1. Aprovar diversos reconeixements de crèdit extrajudicials.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte:
Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit extrajudicials
Òrgan que resol:
Ajuntament Ple
Caràcter:
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient:
020700-CONJ-DIVFRA2015/000009
Ref. addicional:
Ple 2 12.15
Interessat:
Diversos
Fets
1. Les factures relacionades a continuació han estat conformades pels departaments
municipals gestors i, posteriorment, la Intervenció Municipal ha informat les corresponents
autoritzacions de despesa amb càrrec a les partides i els números d’operació que es
detallen:
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Interessat
Factura
NIF
Escola d’Administració
Pública de Catalunya
2015/0001335
Q0840004F
Wolters
Kluwer
Espanya, SA
10057252
A58417346

Data

Concepte

14.09.15

Inscripció a una acció
formativa

03.09.15

Solución Integral Plus
El Consultor
Ayuntamientos
Actuacions
professionals recurs
380/2013-C
Actuacions
professionals recurs
314/2014
Actuacions
professionals recurs
153/2014
Actuacions
professionals recurs
520/2013-F1
Actuacions
professionals recurs
202/2013-E
Actuacions
professionals recurs
259/2014
Actuacions
professionals recurs
373/2013
Actuacions
professionals recurs
305/2014
Actuacions
professionals recurs
305/2014
Actuacions
professionals recurs
270/2014
Actuacions
professionals recurs
185/2015
Actuacions
professionals PA
68/2014-1
Actuacions
professionals PA
55/2014-1
Actuacions
professionals recurs
152/2014-M
Actuacions
professionals recurs
152/2014-M
Actuacions
professionals
299/2014
Actuacions
professionals recurs
299/2014
Actuacions
professionals
234/2014

Roca Junyent, SLP
B60985421

15/4192

30.06.15

Roca Junyent, SLP
B60985421

15/4202

30.06.15

Roca Junyent, SLP
B60985421

15/4190

30.06.15

Roca Junyent, SLP
B60985421

15/4191

30.06.15

Roca Junyent, SLP
B60985421

15/4193

30.06.15

Roca Junyent, SLP
B60985421

15/4194

30.06.15

Roca Junyent, SLP
B60985421

15/4195

30.06.15

Roca Junyent, SLP
B60985421

15/4196

30.06.15

Roca Junyent, SLP
B60985421

15/4197

30.06.15

Roca Junyent, SLP
B60985421

15/6740

30.10.15

Roca Junyent, SLP
B60985421

15/6741

30.10.15

Roca Junyent, SLP
B60985421

15/6742

30.10.15

Roca Junyent, SLP
B60985421

15/6743

30.10.15

Roca Junyent, SLP
B60985421

15/6744

30.10.15

Roca Junyent, SLP
B60985421

15/6745

30.10.15

Roca Junyent, SLP
B60985421

15/7102

11.11.15

Roca Junyent, SLP
B60985421

15/7103

11.11.15

Roca Junyent, SLP
B60985421

15/7104

11.11.15

15099

13.04.15

Material divers

1/150376

17.03.15

Plaques actes
protocol·laris mes de
març 2015

Bricoinsa, SL
B58477613
CAMPIO ASSOCIATS,
SL
ES-B6032743-4
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Núm. Exp.
024108-CMSRC2015/
000003
0241-CMSRC2015/
000001
0241-CMSRC2015/
000002
0241-CMSRC2015/
000002
0241-CMSRC2015/
000002
0241-CMSRC2015/
000002
0241-CMSRC2015/
000002
0241-CMSRC2015/
000002
0241-CMSRC2015/
000002
0241-CMSRC2015/
000002
0241-CMSRC2015/
000002
0106136-CMSRC2015/
000006
0106136-CMSRC2015/
000006
0106136-CMSRC2015/
000006
0106136-CMSRC2015/
000006
0106136-CMSRC2015/
000006
0106136-CMSRC2015/
000006
0106136-CMSRC2015/
000006
0106136-CMSRC2015/
000006
0106136-CMSRC2015/
000006
100306FEXP2015/
000003
010102FEXP2015/
000016

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

213-9204-16200
12015000051725/1

140,00

100-9220-22001
12015000050256/1

2.734,56

100-9220-22711
12015000050748/1

1.452,00

100-9220-22711
12015000050748/1

968,00

100-9220-22711
12015000050748/1

1.452,00

100-9220-22711
12015000050748/1

1.452,00

100-9220-22711
12015000050748/1

968,00

100-9220-22711
12015000050748/1

968,00

100-9220-22711
12015000050748/1

968,00

100-9220-22711
12015000050748/1

1.452,00

100-9220-22711
12015000050748/1

242,00

100-9220-22711
12015000056654/1

1.452,00

100-9220-22711
12015000056654/1

1.452,00

100-9220-22711
12015000056654/1

1.210,00

100-9220-22711
12015000056654/1

1.210,00

100-9220-22711
12015000056654/1

1.452,00

100-9220-22711
12015000056654/1

1.452,00

100-9220-22711
12015000056654/1

1.210,00

100-9220-22711
12015000056654/1

605,00

100-9220-22711
12015000056654/1

726,00

441-1322-22199
201500023949

25,56

001 9220 22601
12015000030361/1

279,03
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CAMPIO ASSOCIATS,
SL
ES-B6032743-4

1/150744

05.05.15

VERA
LAURA
40938639L

L150006

31.03.15

NIVEL 10 MOVING
SOUND S.L.
ES-B6247161-0

002.1334

01.04.15

NIVEL 10 MOVING
SOUND S.L.
ES-B6247161-0

002.1336

07.04.15

NIVEL 10 MOVING
SOUND S.L.
ES-B6247161-0

002.1341

30.04.15

NIVEL 10 MOVING
SOUND S.L.
ES-B6247161-0

002.1342

30.04.15

NIVEL 10 MOVING
SOUND S.L.
ES-B6247161-0

002.1343

04.05.15

016-RP-2015

16.04.15

BRICOINSA S.L.
ES-B5847761-3

15142

07.05.15

BRICOINSA S.L.
ES-B5847761-3

15186

16.06.15

READY SO I LLUMS,
SL
ES-B5850998-5

2015/10

18.05.15

READY SO I LLUMS,
SL
ES-B5850998-5

2015/12

15.06.15

READY SO I LLUMS,
SL
ES-B5850998-5

2015/13

15.06.15

READY SO I LLUMS,
SL
ES-B5850998-5

2015/14

15.06.15

READY SO I LLUMS,
SL
ES-B5850998-5

2015/15

15.06.15

READY SO I LLUMS,
SL
ES-B5850998-5

2015/9

18.05.15

COLORS
SOUND
PROYECT, SL
ES-B6401023-4

06/2015

27.02.15

REIXACH,

ARTEGESA
NEGOCIOS
INTEGRADOS SL
ES-B6272868-8
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Plaques actes
protocol·laris mes
d’abril 2015
Fotografies casaments
i homenatges
centenàries del mes
de març 2015
Serveis tècnics d'
audiovisuals i
enregistrament actes
salons mes de març
2015
Sonorització acte
accident
Germanwings els dies
24 i 25/03/15
Sonorització roda
premsa Badalona
Home Design el
20/04/15
Sonorització
inauguració Badalona
Home Design el
22/04/15
Serveis tècnics d'
audiovisuals i
enregistrament actes
salons mes de abril
11 reproduccions
"Venus de Badalona"
per obsequis
protocol·laris
Divers material de
ferreteria necessari
pels actes
protocol·laris mesos
de gener a abril 2015
Divers material de
ferreteria necessari
pels actes
protocol·laris mesos
de maig i juny de 2015
Sonorització "Fiesta
de las Migas" el 16 i
17/05/15
Sonorització
presentació nou
govern pl. Camarón el
13/06/15
Sonorització
presentació nou
govern pl. Haissa el
13/06/15
Sonorització
presentació nou
govern pl. Alcalde
Xifré el 13/06/15
Sonorització
presentació nou
govern pl. de la Vila el
13/06/15
Sonorització clausura
Home Design el
15/05/15
Servei de restauració
del regidor Ramon
Riera el dia
27/02/2015

010102FEXP2015/
000016

001 9220 22601
12015000030360/1

739,55

010102FEXP2015/
000017

001 9220 22799
201500023729

212,96

010102FEXP2015/
000021

001 9220 22799
12015000030362/1

1.481,65

010102FEXP2015/
000021

001 9220 22799
12015000030363/1

532,40

010102FEXP2015/
000021

001 9220 22799
12015000030365/1

463,43

010102FEXP2015/00
0021

001 9220 22799
12015000030369/1

969,21

010102FEXP2015/
000021

001 9220 22799
12015000030366/1

825,22

010102FEXP2015/
000022

001 9220 22601
12015000030373/1

1.600,35

010102FEXP2015/
000023

001 9220 22199
12015000030369/1

102,75

010102FEXP2015/
000023

001 9220 22199
12015000030372/1

109,92

010102FEXP2015/
000024

001 9220 22799
12015000030374/1

1.694,00

010102FEXP2015/
000027

001 9220 22799
12015000030611/1

744,15

010102FEXP2015/
000027

001 9220 22799
12015000030612/1

744,15

010102FEXP2015/
000027

001 9220 22799
12015000030613/1

744,15

010102FEXP2015/
000027

001 9220 22799
12015000030615/1

907,50

010102FEXP2015/
000027

001 9220 22799
12015000030610/1

363,00

010102FEXP2015/
000028

001 9220 22601
12015000030619/1

233,75
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NIVEL 10 MOVING
SOUND S.L.
ES-B6247161-0

002.1352

01.06.15

NIVEL 10 MOVING
SOUND S.L.
ES-B6247161-0

002.1355

01.06.15

PRODUCCIONES NEW
BETA,S.L.
ES-B6027234-1

150059

28.05.15

PRODUCCIONES NEW
BETA,S.L.
ES-B6027234-1

150060

28.05.15

PRODUCCIONES NEW
BETA,S.L.
ES-B6027234-1

150061

28.05.15

150062

28.05.15

150063

28.05.15

MARTINEZ
EGEA,
ENGRACIA
ES-046713615-V

15000005/3

02.05.15

MARTINEZ
EGEA,
ENGRACIA
ES-046713615-V

15000007/3

01.07.15

LARRY'S,
SCCL
PROFESSIONALS
PER L'ESPECTACLE
ES-F6422044-5

2015-165

18.06.15

VERA
REIXACH,LAURA
ES-040938639-L

L150008

02.07.15

NIVEL 10 MOVING
SOUND S.L.
ES-B6247161-0

002.1370

03.07.15

1/151616

22.07.15

1/151617

22.07.15

1/151618

22.07.15

L150009

30.07.15

L150010

01.10.15

PRODUCCIONES NEW
BETA,S.L.
ES-B6027234-1
PRODUCCIONES NEW
BETA,S.L.
ES-B6027234-1

CAMPIO ASSOCIATS,
SL
ES-B6032743-4
CAMPIO ASSOCIATS,
SL
ES-B6032743-4
CAMPIO ASSOCIATS,
SL
ES-B6032743-4
VERA
LAURA
40938639L

REIXACH,

VERA
LAURA
40938639L

REIXACH,
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Servei d’audiovisuals
roda premsa Meses
electorals
electròniques el
07/05/15
Serveis tècnics d'
audiovisuals i
enregistrament actes
salons mes de maig
2015
Serveis d’audiovisuals
i dinamització per
inauguració
remodelació Rbla.
Solidaritat el 20/1/15
Serveis d’audiovisuals
i dinamització per
inauguració
remodelació carrer
Manuel Moreno
Mauricio el 28/02/15
Serveis d’audiovisuals
per inauguració
remodelació carrer 11
de Setembre el
28/03/15
Serveis d’audiovisuals
pregó Festes de Maig
el 01/05/15
Serveis d’audiovisuals
jornada de portes
obertes el 09/05/15
Servei de fotografia
actes protocol·laris
mesos de febrer a
maig 2015
Servei de fotografia
actes protocol·laris
mesos de maig i juny
2015
Serveis
d’infraestructures
organització actes del
2 al 23/05/15
Fotografies casaments
i homenatges
centenàries mesos
maig i juny 2015
Serveis tècnics d'
audiovisuals i
enregistrament actes
salons mes de juny
2015
Plaques actes
protocol·laris mes de
maig 2015
Plaques actes
protocol·laris mes de
maig 2015
Plaques actes
protocol·laris mes de
maig 2015
Fotografies casaments
i homenatges
centenàries del mes
de juliol 2015
Fotografies casaments
del mes de setembre
2015

010102FEXP2015/
000029

001 9220 22799
12015000030648/1

1.109,69

010102FEXP2015/
000029

001 9220 22799
12015000030650/1

2.231,85

010102FEXP2015/
000030

001 9220 22799
12015000030678/1

1.947,37

010102FEXP2015/
000030

001 9220 22799
12015000030681/1

2.241,89

010102FEXP2015/
000030

001 9220 22799
12015000030682/1

550,55

001 9220 22799
12015000030684/1

1.132,56

001 9220 22799
12015000030685/1

1.604,46

010102FEXP2015/
000031

001 9220 22799
12015000030687/1

1.009,80

010102FEXP2015/
000031

001 9220 22799
12015000030701/1

694,11

010102FEXP2015/
000032

001 9220 22799
12015000030693/

19.425,85

010102FEXP2015/
000033

001 9220 22799
12015000033742/1

319,44

010102FEXP2015/
000034

001 9220 22799
12015000037681/1

1.425,38

001 9220 22601
12015000041112/1

96,18

001 9220 22601
12015000041114/1

39,49

001 9220 22601
12015000041115/1

1.807,84

010102FEXP2015/
000036

001 9220 22799
12015000052065/1

508,20

010102FEXP2015/
000036

001 9220 22799
12015000052067/1

392,04

010102FEXP2015/
000030
010102FEXP2015/
000030

010102FEXP2015/
000035
010102FEXP2015/
000035
010102FEXP2015/
000035
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Serveis tècnics d'
audiovisuals i
enregistrament actes
salons mes de juliol
2015
Serveis tècnics d'
audiovisuals i
enregistrament actes
salons mes de
setembre 2015
Entrepans i begudes
pel suport logístic als
actes de les Festes
d’agost de 2015
Servei de restaurant
de la regidora Fàtima
Taleb amb motiu de la
estada a Badalona
dels infants palestins
del projecte
"Vacances per la Pau
2015
Divers material de
ferreteria necessari
per desenvolupar
diferents actes
protocol·laris durant
els mesos de març a
juny de 2015
Sonorització acte dia
17/10, dia
internacional contra la
pobresa
Serveis tècnics d'
audiovisuals i
enregistrament actes
salons mes d’octubre
de 2015
Fotografies casaments
i homenatges a
persones centenàries
del mes de d'octubre
de 2015

NIVEL 10 MOVING
SOUND S.L.
ES-B6247161-0

002.1389

06.08.15

NIVEL 10 MOVING
SOUND S.L.
ES-B6247161-0

002.1402

02.10.15

SELVAPANS, SL
B6556311-6

868228

19.08.15

SAFAREIG
GRUP
RESTAURANTS, SL
B6145376-7

26234

27.07.15

FERRETERIA PRIM, SL
B6440035-1

01503064

28.10.15

NIVEL 10 MOVING
SOUND S.L.
ES-B6247161-0

002.1412

26.10.15

NIVEL 10 MOVING
SOUND S.L.
ES-B6247161-0

002.1415

02.11.15

VERA
LAURA
40938639L

L150011

04.11.15

N014482

19.10.15

Despeses procurador
Autos 539/14

N014733

28.10.15

Despeses procurador
Autos 484/14

2002160979

01.07.15

Subscripció on line
westlaw.es

REIXACH,

Anzizu Barba López
procuradores, SLP
B58088279
Anzizu Barba López
procuradores, SLP
B58088279
Editorial Aranzadi, SA
A81962201

010102FEXP2015/
000037

001 9220 22799
12015000052070/1

1.012,77

010102FEXP2015/
000037

001 9220 22799
12015000052071/1

1.331,61

010102FEXP2015/00
0038

001 9220 22105
12015000052279/1

192,98

010102FEXP2015/
000040

001 922022601
12015000052282/1

275,11

010102FEXP2015/
000041

001 9220 22199
12015000055159/1

86,99

010102FEXP2015/
000042

001 9220 22799
12015000055528/1

296,39

010102FEXP2015/
000042

001 9220 22799
12015000055527/1

2.644,46

010102FEXP2015/
000043

001 9220 22799
12015000055532/1

508,20

100-9220-22711
12015000056244/1

503,75

100-9220-22711
12015000056244/1

85,98

100-9220-22001
12015000042377/1

7.300,33

0106136-CMSRC2015/
000005
0106136-CMSRC2015/
000005
0241FEXP2015/
000012

Fonaments de dret
1. L’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, permet l’acumulació de procediments,
amb unicitat en la seva resolució, quan presentin característiques que guardin identitat
substancial o íntima connexió, com ara els expedients relacionats en els antecedents.
2. D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes
despeses constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de
l’efectiva prestació dels serveis o subministraments, acreditada als expedients.
3. A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del
Reial decret esmentat quant a l’acreditació de les despeses generades i la conformitat que
n’han prestat els departaments municipals gestors.
4. L'objecte d'aquest expedient és l'aprovació de la despesa corresponent a les facture
detallades en l’antecedent primer, per aplicació al present supòsit de la doctrina
jurisprudencial establerta pel Tribunal Suprem de l'enriquiment injust o sense causa, ja que
la inexistència d'expedient de contractació de conformitat amb les normes de la legislació
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de contractes de les administracions públiques, no és convalidable. No obstant això,
l'Ajuntament resta obligat en dret al pagament a les empreses que has prestat els
esmentats serveis, ja que en cas contrari es produiria un enriquiment injust o sense causa
de l'hisenda municipal que l'ordenament jurídic no pot acollir i així ho té declarat de forma
reiterada la jurisprudència del Tribunal Suprem.
Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer en
la tramitació dels expedients que provoquen l'emissió de les factures relacionades
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.
5. D’acord amb l’article 23.1 e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l’article 50.12 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, l'òrgan competent per a l'aprovació d’aquests reconeixements de
crèdit extrajudicials és el Ple de l’Ajuntament, previ dictamen de la Comissió Informativa de
l’Àmbit de Badalona Democràtica, de conformitat amb l’article 123 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, abans esmentat.
6. 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 de Badalona Democràtica que, previ dictamen favorable de la
Comissió Informativa de l’Àmbit de Badalona Democràtica, validi i ordeni la tramitació al Ple
de la següent proposta:
ÚNIC.- Aprovar els expedients de despesa i factures que es relacionen a continuació, en
haver estat conformades pel servei gestor corresponent, i satisfer el seu import amb càrrec
a les partides pressupostàries i operacions que s’indiquen del pressupost municipal de
despeses del 2015, en pròrroga del 2014:
Interessat
Factura
NIF
Escola
d’Administració
Pública
de 2015/000133
5
Catalunya
Q0840004F
Wolters
Kluwer
Espanya, SA
A58417346

Data

Concepte

14.09.1
5

Inscripció a una
acció formativa

10057252

03.09.1
5

Roca
Junyent,
SLP
B60985421

15/4192

30.06.1
5

Roca
Junyent,
SLP
B60985421

15/4202

30.06.1
5

Roca
Junyent,
SLP
B60985421

15/4190

30.06.1
5

Roca
Junyent,
SLP
B60985421

15/4191

30.06.1
5

Roca
Junyent,
SLP
B60985421

15/4193

30.06.1
5
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Solución
Integral Plus El
Consultor
Ayuntamientos
Actuacions
professionals
recurs
380/2013-C
Actuacions
professionals
recurs
314/2014
Actuacions
professionals
recurs
153/2014
Actuacions
professionals
recurs
520/2013-F1
Actuacions
professionals
recurs
202/2013-E

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

024108-CMSRC2015/
000003

213-9204-16200
12015000051725
/1

140,00

0241-CMSRC2015/
000001

100-9220-22001
12015000050256
/1

2.734,56

0241-CMSRC2015/
000002

100-9220-22711
12015000050748
/1

1.452,00

0241-CMSRC2015/
000002

100-9220-22711
12015000050748
/1

968,00

0241-CMSRC2015/
000002

100-9220-22711
12015000050748
/1

1.452,00

0241-CMSRC2015/
000002

100-9220-22711
12015000050748
/1

1.452,00

0241-CMSRC2015/
000002

100-9220-22711
12015000050748
/1

968,00
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Roca
Junyent,
SLP
B60985421

15/4194

30.06.1
5

Roca
Junyent,
SLP
B60985421

15/4195

30.06.1
5

Roca
Junyent,
SLP
B60985421

15/4196

30.06.1
5

Roca
Junyent,
SLP
B60985421

15/4197

30.06.1
5

Roca
Junyent,
SLP
B60985421

15/6740

30.10.1
5

Roca
Junyent,
SLP
B60985421

15/6741

30.10.1
5

15/6742

30.10.1
5

15/6743

30.10.1
5

15/6744

30.10.1
5

Roca
Junyent,
SLP
B60985421

15/6745

30.10.1
5

Roca
Junyent,
SLP
B60985421

15/7102

11.11.1
5

Roca
Junyent,
SLP
B60985421

15/7103

11.11.1
5

Roca
Junyent,
SLP
B60985421

15/7104

11.11.1
5

15099

13.04.1
5

CAMPIO
ASSOCIATS, SL
ES-B6032743-4

1/150376

17.03.1
5

CAMPIO
ASSOCIATS, SL
ES-B6032743-4

1/150744

05.05.1
5

VERA REIXACH,
LAURA
40938639L

L150006

31.03.1
5

NIVEL
MOVING

002.1334

01.04.1

Roca
Junyent,
SLP
B60985421
Roca
Junyent,
SLP
B60985421
Roca
Junyent,
SLP
B60985421

Bricoinsa, SL
B58477613

10
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Actuacions
professionals
recurs
259/2014
Actuacions
professionals
recurs
373/2013
Actuacions
professionals
recurs
305/2014
Actuacions
professionals
recurs
305/2014
Actuacions
professionals
recurs
270/2014
Actuacions
professionals
recurs
185/2015
Actuacions
professionals
PA 68/2014-1
Actuacions
professionals
PA 55/2014-1
Actuacions
professionals
recurs
152/2014-M
Actuacions
professionals
recurs
152/2014-M
Actuacions
professionals
299/2014
Actuacions
professionals
recurs
299/2014
Actuacions
professionals
234/2014
Material divers
Plaques actes
protocol·laris
mes de març
2015
Plaques actes
protocol·laris
mes d’abril
2015
Fotografies
casaments i
homenatges
centenàries del
mes de març
2015
Serveis tècnics
d' audiovisuals i

0241-CMSRC2015/
000002

100-9220-22711
12015000050748
/1

968,00

0241-CMSRC2015/
000002

100-9220-22711
12015000050748
/1

968,00

0241-CMSRC2015/
000002

100-9220-22711
12015000050748
/1

1.452,00

0241-CMSRC2015/
000002

100-9220-22711
12015000050748
/1

242,00

0106136-CMSRC2015/
000006

100-9220-22711
12015000056654
/1

1.452,00

0106136-CMSRC2015/
000006

100-9220-22711
12015000056654
/1

1.452,00

0106136-CMSRC2015/
000006
0106136-CMSRC2015/
000006

100-9220-22711
12015000056654
/1
100-9220-22711
12015000056654
/1

0106136-CMSRC2015/
000006

100-9220-22711
12015000056654
/1

1.452,00

0106136-CMSRC2015/
000006

100-9220-22711
12015000056654
/1

1.452,00

0106136-CMSRC2015/
000006

100-9220-22711
12015000056654
/1

1.210,00

0106136-CMSRC2015/
000006

100-9220-22711
12015000056654
/1

605,00

0106136-CMSRC2015/
000006
100306FEXP2015/
000003

100-9220-22711
12015000056654
/1

726,00

441-1322-22199
201500023949

25,56

010102FEXP2015/
000016

001 9220 22601
12015000030361
/1

279,03

010102FEXP2015/
000016

001 9220 22601
12015000030360
/1

739,55

010102FEXP2015/
000017

001 9220 22799
201500023729

212,96

010102FEXP2015/

001 9220 22799
12015000030362

1.481,65

1.210,00

1.210,00
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SOUND S.L.
ES-B6247161-0

5

NIVEL
10
MOVING
SOUND S.L.
ES-B6247161-0

002.1336

07.04.1
5

NIVEL
10
MOVING
SOUND S.L.
ES-B6247161-0

002.1341

30.04.1
5

NIVEL
10
MOVING
SOUND S.L.
ES-B6247161-0

002.1342

30.04.1
5

NIVEL
10
MOVING
SOUND S.L.
ES-B6247161-0

002.1343

04.05.1
5

ARTEGESA
NEGOCIOS
INTEGRADOS
SL
ES-B6272868-8

016-RP-2015

16.04.1
5

BRICOINSA S.L.
ES-B5847761-3

15142

07.05.1
5

BRICOINSA S.L.
ES-B5847761-3

15186

16.06.1
5

2015/10

18.05.1
5

2015/12

15.06.1
5

READY SO
I
LLUMS, SL
ES-B5850998-5

2015/13

15.06.1
5

READY SO
I
LLUMS, SL
ES-B5850998-5

2015/14

15.06.1
5

READY SO
I
LLUMS, SL
ES-B5850998-5

2015/15

15.06.1
5

READY SO
I
LLUMS, SL
ES-B5850998-5
READY SO
I
LLUMS, SL
ES-B5850998-5
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enregistrament
actes salons
mes de març
2015
Sonorització
acte accident
Germanwings
els dies 24 i
25/03/15
Sonorització
roda premsa
Badalona
Home Design el
20/04/15
Sonorització
inauguració
Badalona
Home Design el
22/04/15
Serveis tècnics
d' audiovisuals i
enregistrament
actes salons
mes de abril
11
reproduccions
"Venus de
Badalona" per
obsequis
protocol·laris
Divers material
de ferreteria
necessari pels
actes
protocol·laris
mesos de
gener a abril
2015
Divers material
de ferreteria
necessari pels
actes
protocol·laris
mesos de maig
i juny de 2015
Sonorització
"Fiesta de las
Migas" el 16 i
17/05/15
Sonorització
presentació nou
govern pl.
Camarón el
13/06/15
Sonorització
presentació nou
govern pl.
Haissa el
13/06/15
Sonorització
presentació nou
govern pl.
Alcalde Xifré el
13/06/15
Sonorització
presentació nou
govern pl. de la
Vila el 13/06/15

000021

/1

010102FEXP2015/
000021

001 9220 22799
12015000030363
/1

532,40

010102FEXP2015/
000021

001 9220 22799
12015000030365
/1

463,43

010102FEXP2015/00002
1

001 9220 22799
12015000030369
/1

969,21

010102FEXP2015/
000021

001 9220 22799
12015000030366
/1

825,22

010102FEXP2015/
000022

001 9220 22601
12015000030373
/1

1.600,35

010102FEXP2015/
000023

001 9220 22199
12015000030369
/1

102,75

010102FEXP2015/
000023

001 9220 22199
12015000030372
/1

109,92

010102FEXP2015/
000024

001 9220 22799
12015000030374
/1

1.694,00

010102FEXP2015/
000027

001 9220 22799
12015000030611
/1

744,15

010102FEXP2015/
000027

001 9220 22799
12015000030612
/1

744,15

010102FEXP2015/
000027

001 9220 22799
12015000030613
/1

744,15

010102FEXP2015/
000027

001 9220 22799
12015000030615
/1

907,50
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READY SO
I
LLUMS, SL
ES-B5850998-5

2015/9

18.05.1
5

COLORS SOUND
PROYECT, SL
ES-B6401023-4

06/2015

27.02.1
5

NIVEL
10
MOVING
SOUND S.L.
ES-B6247161-0

002.1352

01.06.1
5

NIVEL
10
MOVING
SOUND S.L.
ES-B6247161-0

002.1355

01.06.1
5

PRODUCCIONES
NEW BETA,S.L.
ES-B6027234-1

150059

28.05.1
5

PRODUCCIONES
NEW BETA,S.L.
ES-B6027234-1

150060

28.05.1
5

PRODUCCIONES
NEW BETA,S.L.
ES-B6027234-1

150061

28.05.1
5

PRODUCCIONES
NEW BETA,S.L.
ES-B6027234-1

150062

28.05.1
5

150063

28.05.1
5

15000005/3

02.05.1
5

MARTINEZ
EGEA,
ENGRACIA
ES-046713615-V

15000007/3

01.07.1
5

LARRY'S, SCCL
PROFESSIONAL

2015-165

18.06.1
5

PRODUCCIONES
NEW BETA,S.L.
ES-B6027234-1

MARTINEZ
EGEA,
ENGRACIA
ES-046713615-V
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Sonorització
clausura Home
Design el
15/05/15
Servei de
restauració del
regidor Ramon
Riera el dia
27/02/2015
Servei
d’audiovisuals
roda premsa
Meses
electorals
electròniques el
07/05/15
Serveis tècnics
d' audiovisuals i
enregistrament
actes salons
mes de maig
2015
Serveis
d’audiovisuals i
dinamització
per inauguració
remodelació
Rbla. Solidaritat
el 20/1/15
Serveis
d’audiovisuals i
dinamització
per inauguració
remodelació
carrer Manuel
Moreno
Mauricio el
28/02/15
Serveis
d’audiovisuals
per inauguració
remodelació
carrer 11 de
Setembre el
28/03/15
Serveis
d’audiovisuals
pregó Festes
de Maig el
01/05/15
Serveis
d’audiovisuals
jornada de
portes obertes
el 09/05/15
Servei de
fotografia actes
protocol·laris
mesos de
febrer a maig
2015
Servei de
fotografia actes
protocol·laris
mesos de maig
i juny 2015
Serveis
d’infraestructur

010102FEXP2015/
000027

001 9220 22799
12015000030610
/1

363,00

010102FEXP2015/
000028

001 9220 22601
12015000030619
/1

233,75

010102FEXP2015/
000029

001 9220 22799
12015000030648
/1

1.109,69

010102FEXP2015/
000029

001 9220 22799
12015000030650
/1

2.231,85

010102FEXP2015/
000030

001 9220 22799
12015000030678
/1

1.947,37

010102FEXP2015/
000030

001 9220 22799
12015000030681
/1

2.241,89

010102FEXP2015/
000030

001 9220 22799
12015000030682
/1

550,55

010102FEXP2015/
000030

001 9220 22799
12015000030684
/1

1.132,56

010102FEXP2015/
000030

001 9220 22799
12015000030685
/1

1.604,46

010102FEXP2015/
000031

001 9220 22799
12015000030687
/1

1.009,80

010102FEXP2015/
000031

001 9220 22799
12015000030701
/1

694,11

010102FEXP2015/

001 9220 22799
12015000030693

19.425,8
5
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S
PER
L'ESPECTACLE
ES-F6422044-5
VERA
REIXACH,LAUR
A
ES-040938639-L

L150008

02.07.1
5

NIVEL
10
MOVING
SOUND S.L.
ES-B6247161-0

002.1370

03.07.1
5

CAMPIO
ASSOCIATS, SL
ES-B6032743-4

1/151616

22.07.1
5

CAMPIO
ASSOCIATS, SL
ES-B6032743-4

1/151617

22.07.1
5

CAMPIO
ASSOCIATS, SL
ES-B6032743-4

1/151618

22.07.1
5

VERA REIXACH,
LAURA
40938639L

L150009

30.07.1
5

VERA REIXACH,
LAURA
40938639L

L150010

01.10.1
5

NIVEL
10
MOVING
SOUND S.L.
ES-B6247161-0

002.1389

06.08.1
5

NIVEL
10
MOVING
SOUND S.L.
ES-B6247161-0

002.1402

02.10.1
5

SELVAPANS, SL
B6556311-6

868228

19.08.1
5

26234

27.07.1
5

SAFAREIG
GRUP
RESTAURANTS,
SL
B6145376-7
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es organització
actes del 2 al
23/05/15
Fotografies
casaments i
homenatges
centenàries
mesos maig i
juny 2015
Serveis tècnics
d' audiovisuals i
enregistrament
actes salons
mes de juny
2015
Plaques actes
protocol·laris
mes de maig
2015
Plaques actes
protocol·laris
mes de maig
2015
Plaques actes
protocol·laris
mes de maig
2015
Fotografies
casaments i
homenatges
centenàries del
mes de juliol
2015
Fotografies
casaments del
mes de
setembre 2015
Serveis tècnics
d' audiovisuals i
enregistrament
actes salons
mes de juliol
2015
Serveis tècnics
d' audiovisuals i
enregistrament
actes salons
mes de
setembre 2015
Entrepans i
begudes pel
suport logístic
als actes de les
Festes d’agost
de 2015
Servei de
restaurant de la
regidora Fàtima
Taleb amb
motiu de la
estada a
Badalona dels
infants
palestins del
projecte
"Vacances per
la Pau 2015

000032

/

010102FEXP2015/
000033

001 9220 22799
12015000033742
/1

319,44

010102FEXP2015/
000034

001 9220 22799
12015000037681
/1

1.425,38

010102FEXP2015/
000035

001 9220 22601
12015000041112
/1

96,18

010102FEXP2015/
000035

001 9220 22601
12015000041114
/1

39,49

010102FEXP2015/
000035

001 9220 22601
12015000041115
/1

1.807,84

010102FEXP2015/
000036

001 9220 22799
12015000052065
/1

508,20

010102FEXP2015/
000036

001 9220 22799
12015000052067
/1

392,04

010102FEXP2015/
000037

001 9220 22799
12015000052070
/1

1.012,77

010102FEXP2015/
000037

001 9220 22799
12015000052071
/1

1.331,61

010102FEXP2015/00003
8

001 9220 22105
12015000052279
/1

192,98

010102FEXP2015/
000040

001 922022601
12015000052282
/1

275,11
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FERRETERIA
PRIM, SL
B6440035-1

01503064

28.10.1
5

NIVEL
10
MOVING
SOUND S.L.
ES-B6247161-0

002.1412

26.10.1
5

NIVEL
10
MOVING
SOUND S.L.
ES-B6247161-0

002.1415

02.11.1
5

VERA REIXACH,
LAURA
40938639L

L150011

04.11.1
5

Anzizu
Barba
López
procuradores,
N014482
SLP
B58088279
Anzizu
Barba
López
procuradores,
N014733
SLP
B58088279
Editorial Aranzadi,
SA
2002160979
A81962201

Divers material
de ferreteria
necessari per
desenvolupar
diferents actes
protocol·laris
durant els
mesos de març
a juny de 2015
Sonorització
acte dia 17/10,
dia
internacional
contra la
pobresa
Serveis tècnics
d' audiovisuals i
enregistrament
actes salons
mes d’octubre
de 2015
Fotografies
casaments i
homenatges a
persones
centenàries del
mes de
d'octubre de
2015

010102FEXP2015/
000041

001 9220 22199
12015000055159
/1

86,99

010102FEXP2015/
000042

001 9220 22799
12015000055528
/1

296,39

010102FEXP2015/
000042

001 9220 22799
12015000055527
/1

2.644,46

010102FEXP2015/
000043

001 9220 22799
12015000055532
/1

508,20

19.10.1
5

Despeses
procurador
Autos 539/14

0106136-CMSRC2015/
000005

100-9220-22711
12015000056244
/1

503,75

28.10.1
5

Despeses
procurador
Autos 484/14

0106136-CMSRC2015/
000005

100-9220-22711
12015000056244
/1

85,98

01.07.1
5

Subscripció on
line westlaw.es

0241-FEXP2015/
000012

100-9220-22001
12015000042377
/1

7.300,33

Votació:
S’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 24, dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES, Partit dels Socialistes,
Guanyem Badalona en Comú i Partit Popular.
Abstencions, 3 dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos) i Convergència i Unió.
2. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte:
Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit d’exercicis anteriors
Òrgan que resol:
Ajuntament Ple
Caràcter:
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient:
020700-CONJ-DIVFRA2015/000008
Ref. addicional:
Ple 12.15
Interessat:
Diversos
Fets
1. Les factures/despeses relacionades a continuació han estat conformades pels
departaments municipals gestors i, posteriorment, la Intervenció Municipal ha informat les
corresponents autoritzacions de despesa amb càrrec a les partides i els números
d’operació que es detallen:
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Interessat
NIF

Factura

Data

Manuel Leiva Quintana
25255771T

2012

Manuel Leiva Quintana
25255771T

2013

Manuel Leiva Quintana
25255771T

2014

CP Navas de Tolosa, 1
H59717462

2014

CP Ronda S. Antoni de
Llefià, bloc 11
H59000901

2014

CP Baldomer Solà, 127
H59688820

2012

CP Baldomer Solà, 127
H59688820

2013

Núria Bonet Roso
43506090A

2014

Instalaciones
Mantenimiento
Audiovisuales, SL
B61106670

y
de

6825

FERRETERIA PRIM, SL
01503065
B6440035-1
Tribugest Gestión de
V13-0169
Tributos, SA
A61564159
Tribugest Gestión de
Tributos, SA
V13-0195
A61564159
Consorci per a la
Defensa de la Conca
05-052010
del Riu Besòs
P5800014B
Consorci per a la
Defensa de la Conca
05-04del Riu Besòs
2011
P5800014B
Consorci per a la
01-06Defensa de la Conca
del Riu Besòs
2012
P5800014B
Consorci per a la
Defensa de la Conca
16/04/2013
del Riu Besòs
P5800014B

30.04.14

28.10.15

30.09.13

31.10.13

Concepte

Núm. Exp.

021025-GEEXT2015/
000014
021025-GERescabalament IBI local
EXT2015/
C/Coll i Pujol 38 baixos
000014
021025-GERescabalament IBI local
EXT2015/
C/Coll i Pujol 38 baixos
000014
021025-GEQuota extraordinària juny
EXT2015/
2014
000015
021025-GELiquidació quotes
EXT2015/
000016
Quota servitud de pas
021025-GEpàrquing C/Baldomer Solà, EXT2014/
127
000022
Quota servitud de pas
021025-GEpàrquing C/Baldomer Solà, EXT2014/
127
000022
Assistència membre extern 024108-GETribunal Qualificador
EXT2015/
procés selectiu
000011
Rescabalament IBI local
C/Coll i Pujol 38 baixos

Assistència tècnica

100306-GEEXT2015/
000002

Divers material de ferreteria
necessari per desenvolupar 010102-GEdiferents actes
EXT2015/
protocol·laris al mes de
000010
novembre de 2014
020723-GEBustiades setembre
EXT2015/
000045
020723-GEBustiades octubre
EXT2015/
000045

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

214-3300-20200
12015000041200/1

912,34

214-3300-20200
12015000041201/1

942,59

214-3300-20200
12015000041202/1

1.027,16

214-3200-20200
12015000037692/1

50,00

214-3300-20200
12015000046749/1

33,32

214-3400-20200
12015000047140/1

600,00

214-3400-20200
12015000047141/1

600,00

213-9204-23301
201500029814

79,56

441-1322-22799
201500028016

168,92

001 9220 22199
12015000055184/1

88,29

100-9207-22204
12015000059705/1

11.301,64

100-9207-22204
12015000059705/1

196,99

05.05.10

Quota associat 2010

020700-GEEXT2015/
000004

100-9433-46700
12015000060005/1

2.655,13

05.04.11

Quota associat 2011

020700-GEEXT2015/
000004

100-9433-46700
12015000060005/1

2.643,22

01.06.12

Quota associat 2012

020700-GEEXT2015/
000004

100-9433-46700
12015000060005/1

2.637,43

16.04.13

Quota associat 2013

020700-GEEXT2015/
000004

100-9433-46700
12015000060005/1

2.651,72

Fonaments de dret
1. L’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, permet l’acumulació de procediments,
amb unicitat en la seva resolució, quan presentin característiques que guardin identitat
substancial o íntima connexió, com ara els expedients relacionats en els antecedents.
2. D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes
despeses constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de
l’efectiva prestació dels serveis o subministraments, acreditada als expedients.
3. A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del
Reial decret esmentat quant a l’acreditació de les despeses generades i la conformitat que
n’han prestat els departaments municipals gestors.
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4. Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer
en la tramitació d’alguns dels expedients que provoquen l'emissió de les factures
relacionades 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.
5. D’acord amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i del
procediment administratiu comú (LRJAPPAC), les administracions públiques poden
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de
fet o aritmètics existents en els seus actes.
6. D’acord amb l’article 23.1 e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l’article 50.12 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, l'òrgan competent per a l'aprovació d’aquests reconeixements de
crèdit d’exercicis anteriors és el Ple de l’Ajuntament, previ dictamen de la Comissió Informativa
de l’Àmbit de Badalona Democràtica, de conformitat amb l’article 123 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, abans esmentat.
7. 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 de Badalona Democràtica que, previ dictamen favorable de la
Comissió Informativa de l’Àmbit de Badalona Democràtica, validi i ordeni la tramitació al Ple
de la següent proposta:
ÚNIC.- Aprovar els expedients de despesa i factures que es relacionen a continuació, en
haver estat conformades pel servei gestor corresponent, i satisfer el seu import amb càrrec
a les partides pressupostàries i operacions que s’indiquen del pressupost municipal de
despeses del 2015, en pròrroga del 2014:
Interessat
NIF

Factura

Data

Manuel Leiva Quintana
25255771T

2012

Manuel Leiva Quintana
25255771T

2013

Manuel Leiva Quintana
25255771T

2014

CP Navas de Tolosa, 1
H59717462

2014

CP Ronda S. Antoni de
Llefià, bloc 11
H59000901

2014

CP Baldomer Solà, 127
H59688820

2012

CP Baldomer Solà, 127
H59688820

2013

Núria Bonet Roso
43506090A

2014

Instalaciones
y
Mantenimiento
de
6825
Audiovisuales, SL
B61106670
FERRETERIA PRIM, SL
01503
B6440035-1

Concepte

Núm. Exp.

021025-GEEXT2015/
000014
021025-GERescabalament IBI local
EXT2015/
C/Coll i Pujol 38 baixos
000014
021025-GERescabalament IBI local
EXT2015/
C/Coll i Pujol 38 baixos
000014
021025-GEQuota extraordinària juny
EXT2015/
2014
000015
021025-GELiquidació quotes
EXT2015/
000016
Quota servitud de pas
021025-GEpàrquing C/Baldomer Solà, EXT2014/
127
000022
Quota servitud de pas
021025-GEpàrquing C/Baldomer Solà, EXT2014/
127
000022
Assistència membre extern 024108-GETribunal Qualificador
EXT2015/
procés selectiu
000011
Rescabalament IBI local
C/Coll i Pujol 38 baixos

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

214-3300-20200
12015000041200/1

912,34

214-3300-20200
12015000041201/1

942,59

214-3300-20200
12015000041202/1

1.027,16

214-3200-20200
12015000037692/1

50,00

214-3300-20200
12015000046749/1

33,32

214-3400-20200
12015000047140/1

600,00

214-3400-20200
12015000047141/1

600,00

213-9204-23301
201500029814

79,56

30.04.14

Assistència tècnica

100306-GEEXT2015/
000002

441-1322-22799
201500028016

168,92

28.10.15

Divers material de
ferreteria necessari per

010102-GEEXT2015/

001 9220 22199
12015000055184/1

88,29
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065

Tribugest
Gestión
Tributos, SA
A61564159

de

Tribugest
Gestión
de
Tributos, SA
A61564159
Consorci per a la Defensa
de la Conca del Riu
Besòs
P5800014B
Consorci per a la Defensa
de la Conca del Riu
Besòs
P5800014B
Consorci per a la Defensa
de la Conca del Riu
Besòs
P5800014B
Consorci per a la Defensa
de la Conca del Riu
Besòs
P5800014B

desenvolupar diferents
actes protocol·laris al mes
de novembre de 2014

000010

V130169

30.09.13

Bustiades setembre

020723-GEEXT2015/
000045

100-9207-22204
12015000059705/1

11.301,6
4

V130195

31.10.13

Bustiades octubre

020723-GEEXT2015/
000045

100-9207-22204
12015000059705/1

196,99

05-052010

05.05.10

Quota associat 2010

020700-GEEXT2015/
000004

100-9433-46700
12015000060005/1

2.655,13

05-042011

05.04.11

Quota associat 2011

020700-GEEXT2015/
000004

100-9433-46700
12015000060005/1

2.643,22

01-062012

01.06.12

Quota associat 2012

020700-GEEXT2015/
000004

100-9433-46700
12015000060005/1

2.637,43

16/04/
2013

16.04.13

Quota associat 2013

020700-GEEXT2015/
000004

100-9433-46700
12015000060005/1

2.651,72

SENYOR RIERA: En aquest punt nosaltres ja vam manifestar a la Comissió Informativa que
discrepàvem d’alguns pagaments que es feien en aquest cas, perquè hi ha uns pagaments
a entitats privades, perquè el final és el que ha esdevingut en ser la Federació i suposo que
l’Associació. Nosaltres, en moments de crisi i de dificultat vam manifestar la nostra
disconformitat a aquestes entitats dient-los que amb la situació de crisi que estàvem vivint
no podíem assumir i no podíem pagar les quantitats que ens reclamaven. Els vam enviar
una carta dient que això estava així i ara la sorpresa ha estat quan hem vist que s’ha pagat
tots els endarreriments sense haver intentat una negociació per dir, que hem passat temps
difícils, sobretot la Federació, que ja sabem amb què es gastava els diners. I per tant, fer
una quita, arribar a un acord i després, quan les coses comencin a anar més bé, mantenir,
si convé o no convé, aquesta quota que paga l’Ajuntament. Vam dir que manifestàvem la
nostra discrepància en què s’hagués pagat íntegrament sense haver fet aquesta
negociació. Per tant, ho vaig dir ala Comissió Informativa, també ho diem aquí, creiem que
s’havia d’haver negociat i que s’havia d’haver anat a la baixa i fer un capmàs. Això és en el
primer punt, que suposo que el regidor em contestarà, perquè després hi ha un altra tema
referent a aquest punt. Jo crec que millor que ho fem en dos intervencions, si li sembla a
vostè.
SENYOR TÉLLEZ: Bona tarda i Bon Nadal a tothom, que està molt present el Nadal en
aquest Ple. Tal i com vostè deia a la informativa i ens va semblar una apreciació
interessant, i si mira l’expedient vam retirar aquestes quotes, les quotes de la Federació i de
l’Associació Catalana de Municipis i Localred, perquè vam trobar interessant l’apreciació,
suposo que fruit de no haver tingut un bon traspàs no havíem tingut en compte aquesta
apreciació que vostè fa ver i la vam tenir en compte i han estat retirades aquestes quotes
de l’expedient. Per tant, ja en parlarem però la idea de negociar una quita amb aquestes
associacions i federacions, i per tant no apareixen a l’expedient.
SENYOR RIERA: Bé, doncs ho celebro i demano disculpes perquè no haver-m’ho mirat i no
estar més atent al tema i celebrar que tinguin en compte aquesta apreciació, sobretot, per
allà on van els diners destinats. Després hi ha un segon tema, que és un aclariment, en
Comissió Informativa, i no el regidor de la Comissió, no el que presideix la Comissió, però
sí un regidor, va manifestar que es pagava una factura a una empresa vinculada a un partit
polític, i jo vaig entendre que es pagava, clar, allò és una informativa on consta en acta tot
el que diem, és un òrgan de govern, en definitiva, i em vaig quedar molt sorprès, i vaig dir,
calla això és un xanxullo, però vaig dir, clar, això no pot ser perquè la senyora alcaldessa
no fa xanxullos, ja ens ho explicarà al Ple això. I voldria que ens expliqués per què es paga
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una factura a una empresa, no li pregunto al senyor Téllez perquè no va ser el, va ser
vostè...
SENYORA ALCALDESSA: Home, si no em concreta una mica més no sé de què m’està
parlant.
SENYOR RIERA: És una empresa que és d’Hospitalet i diu que se li paga perquè està
vinculada a un partit polític que es diu... això ens ho aclarirà el regidor de Via Pública.
SENYOR LÓPEZ CEGARRA: Produccions New Beta.
SENYOR RIERA: Aquesta sí.
SENYOR ALCALDESSA: No sé de què esteu parlant.
SENYOR LÓPEZ CEGARRA: Produccions New Beta treballa per un determinat partit
polític, que és el seu, i munta diferents mítings, o els ha muntat durant molt de temps. Jo no
vaig dir això, vaig dir que aquesta empresa sortia a molts llocs i tenia relació amb un
determinat partit polític, que és el seu, el Partit Popular.
SENYOR RIERA: Vostè va dir que estava vinculada, vinculada, no perdoni, consta en acta
perquè m’he cuidat jo que consti en acta. Per tant, vinculada.
SENYOR LÓPEZ CEGARRA: Si consta en acta està malament perquè jo la paraula
vinculada no la utilitzo mai. O sigui que és impossible. Vinculada no la utilitzo mai.
SENYOR RIERA: Per tant, va ser una ocurrència, una pocasoltada en un moment
determinat que es va dir a on no corresponia i per tant, entenc que va ser així. D’acord, si
és això no hi ha més tema. Jo em pensava que era una cosa més greu.
Votació:
S’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 24, dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES, Partit dels Socialistes,
Guanyem Badalona en Comú i Partit Popular.
Abstencions, 3 dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos) i Convergència i Unió.
3. Donar compte de la substitució d'un membre al Consell rector de l'organisme
autònom "Museu Municipal de Badalona".
Identificació de l'expedient
Tipus d’acord: Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 3 de desembre de
2015 referent a la substitució d’un membre del Consell Rector de l’organisme autònom
“Museu Municipal de Badalona”
Òrgan al que s'adreça: Ple municipal
Caràcter de l’acord: Exhaureix la via administrativa.
L'alcaldessa, en data 3 de desembre de 2015, ha dictat una resolució que transcrita
literalment el següent:
“Vista la resolució de l’alcaldessa de data 10 d’agost de 2015 de nomenament dels
membres integrants del Consell rector de l’organisme autònom Museu Municipal de
Badalona, els quals eren els següents:
Presidenta:
L’alcaldessa-presidenta, M. Dolors Sabater i Puig
Vicepresident/a:
Eulàlia Sabater Díaz
Consellers/es:
Joan Walter Fibla
Sònia Egea Pérez
José Antonio Téllez Oliva
Enric Ferreras Renom
Joan Carles Lacruz Expósito
Oriol Lladó i Esteller
M. Ángeles Gallardo Borrega
Jordi Ballesteros i Ventura
Miguel Angel Aguayo Pey
Vist que el grup municipal de Guanyem Badalona en Comú ha sol·licitat el canvi d’un
representant Consell rector de l’organisme autònom “Museu Municipal de Badalona” en el
sentit de substituir al regidor senyor José Antonio Téllez Oliva i nomenar al senyor Antonio
Flores Fernández de Córdoba com a membre de l’esmentat Consell rector.
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Fonaments de dret
Ateses la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, decret legislatiu
2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova la refosa de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, els estatuts de l'organisme autònom de referència i
d'altres d'aplicació.
Per tot això, DISPOSO:
PRIMER. Cessar al regidor senyor José Antonio Téllez Oliva com a membre del Consell
rector de l’organisme autònom “Museu Municipal de Badalona” en representació del grup
municipal de Guanyem Badalona en Comú.
SEGON. Nomenar al senyor Antonio Flores Fernández de Córdoba com a membre del
Consell rector de l’organisme autònom “Museu Municipal de Badalona” en representació del
grup municipal de Guanyem Badalona en Comú.
TERCER. Conseqüentment, la composició del Consell rector de l’organisme autònom
“Museu Municipal de Badalona”, és la següent:
Presidenta:
L’alcaldessa-presidenta, M. Dolors Sabater i Puig
Vicepresident/a:
Eulàlia Sabater Díaz
Consellers/es:
Joan Walter Fibla
Sònia Egea Pérez
Antonio Flores Fernández de Córdoba
Enric Ferreras Renom
Joan Carles Lacruz Expósito
Oriol Lladó i Esteller
M. Ángeles Gallardo Borrega
Jordi Ballesteros i Ventura
Miguel Angel Aguayo Pey
QUART. Donar compte al Ple de la present resolució i notificar-la a les persones
interessades.
CINQUÈ. Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, si
s’escau.”
En conseqüència, d'acord amb l'article 172 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals i amb allò anteriorment exposat, procedeix que, a
l’empara dels articles l’art. 82.3 i 126 del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es
doni compte al Ple de l'Ajuntament de la resolució de referència.
4. Donar compte de la contractació en matèria de personal.
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió:
Donar compte de diversos decrets de contractació en
matèria de personal i/o nomenaments de personal.
Òrgan al qual s’adreça:

Ajuntament Ple

Núm. expedient:

770/PLE-7/15

Atès el que disposa 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, reguladora de
les bases de règim local.
Segons criteri de qui subscriu i en base a la normativa citada es proposa al tinent d’alcalde i
regidor de l’Àmbit Badalona Democràtica, d’acord amb la delegació aprovada pel Decret de
l’Alcaldia de 23 i 29 de juny de 2015, per tal que proposi a la Comissió Informativa de l’Àrea
de Govern, Hisenda i Recursos Interns els decrets següents :
a/ Contractació personal laboral temporal/nomenament personal interí.
Expedient

Ple sessió núm. 17 / 22-12-2015

Data del decret

Empleat/da

pàg. 20

Secretaria General

547/FINTT-3/15

22/09/2015

Rubén Escudero Holgado

654/LINTV-5/15

20/10/2015

Ester Palacios Pérez

719/LINTV-7/15

20/11/2015

Daniel Calzada Alonso

741/FINTV-5/15

13/11/2015

Maria Esmeralda Rico Alcántara

721/FINTV-7/15

19/11/2015

Francisco Murillo Madueño

720/LINTV-8/15

19/11/2015

Alfredo Fernández Fernández

552/FINTT-4/15

22/09/2015

Sergio Hernández Hernández

787/Z-91/15

19/11/2015

208/JPC-2/15

22/10/2015

787/Z-91/15

19/11/2015

Gemma Martínez Platero

5. Donar compte del nomenament/cessament de personal eventual de confiança o
assessorament especial.
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió:
Donar compte de diversos decrets de nomenament/
cessament de personal de confiança o assessorament
especial
Òrgan al qual s’adreça:
Ajuntament Ple
Núm. expedient:

771/PLE-8/15

Atès el que disposa 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, reguladora de
les bases de règim local.
Atès allò que estableix l’article 104 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, l’article 304 DL 2/2003 de
28 d’abril, i l’article 9 D. 214/1990 de 30 de juliol.
a/ Nomenament de personal eventual de confiança o assessorament especial.
Expedient
Empleat/da
627/PENOM-20/15
Pablo Díaz-Flores García
631/PENOM-23/15

Aida Llauradó Alvarez

623/PENOM-18/15

Fernando Gómez Chacón

649/PENOM-27/15

Clara Solà Niubó

647/PENOM-23/15

Lluís García Manchón

622/PENOM-17/15

Francisco Aldana Padilla

630/PENOM-22/15

Eduard Puig Bordera

624/PENOM-19/15

Mercedes Estébanez Herrero

648/PENOM-26/15

Daniel Alfonso Molina

649/PENOM-27/15

Nuria Renau Cuxart

690/PENOM-28/15

Alfredo Amestoy Olcina
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691/PENOM-29/15

Mustapha Aoulad Sellam Slaoui

b/ Carrer regidor amb/sense delegació
Expedient
723/CDED-1/15
787/Z-91/15

Empleat/da
Ferran Falcó Isern

6. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Badalona i
dels seus organismes autònoms, referits al tercer trimestre de 2015.
INFORME D’INTERVENCIÓ
Destinatari:Regidor de l’Àmbit de Badalona Democràtica per tal que doni compte i al Ple.
Tipus de document Informe trimestral d’intervenció d’acord amb el RDL 2/2004 i les Bases
d’execució del pressupost general.
Òrgan que informa L’Interventor General
Expedient 020817-GE-INF2015/000013
Òrgan al que s’adreça Ajuntament Ple
Objecte Donar compte de l’estat d’execució de l’Ajuntament de Badalona i dels seus
Organismes autònoms, referits al tercer trimestre de 2015.
Període 3r trimestre 2015
Atès l’article 207 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, que diu:
“Informació periòdica per al ple de la corporació.
La intervenció de l’entitat local, per conducte de la presidència, tramet al ple de l’entitat
informació de l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions
pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seva situació, en els terminis
i amb la periodicitat que estableixi el ple.”
Vist que l’article 7 de les Bases d’execució del pressupost per l’exercici 2015, en pròrroga
del de 2014 estableix:
Les gerències dels organismes autònoms hauran d’enviar a la Intervenció General els estat
d’execució trimestrals de llurs pressupostos, acompanyats amb la informació
complementària que permeti valorar-ne els nivells d’execució, d’acord amb les instruccions
de la Intervenció General.
La Intervenció General confeccionarà, durant el mes següent a la fi de cada trimestre, un
estat d’execució dels pressupostos que integren el pressupost general, i faran arribar a la
regidoria competent en matèria d’Hisenda a l’objecte que en doni compte a la Junta de
Govern Local i al Ple, perquè en tingui coneixement.
INFORMO
Que l’estat d’execució del pressupost de 2015, en pròrroga del de 2014, és el que
reflecteixen en els llistats annexats en aquest informe i que són:
Ajuntament de Badalona
Estat de Situació del Pressupost d’Ingressos a dia 30/09/2015. Resum per capítols.
Estat de Situació del Pressupost de Despeses a dia 30/09/2015. Resum per capítols.
Institut Municipal de Serveis Personals
Estat de Situació del Pressupost d’Ingressos a dia 30/09/2015. Resum per capítols.
Estat de Situació del Pressupost de Despeses a dia 30/09/2015. Resum per capítols.
Institut Municipal de Promoció de la’Ocupació
Estat de Situació del Pressupost d’Ingressos a dia 30/09/2015. Resum per capítols.
Estat de Situació del Pressupost de Despeses a dia 30/09/2015. Resum per capítols.
Museu de Badalona
Estat de Situació del Pressupost d’Ingressos a dia 30/09/2015. Resum per capítols.
Estat de Situació del Pressupost de Despeses a dia 30/09/2015. Resum per capítols.
Patronat de Música de Badalona
Estat de Situació del Pressupost d’Ingressos a dia 30/09/2015. Resum per capítols.
Estat de Situació del Pressupost de Despeses a dia 30/09/2015. Resum per capítols.
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SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Yo tengo una pregunta y una sugerencia. En el estado de
ingresos, en el capítulo nueve que pone pasivos financieros, inicialmente en el presupuesto
no había ninguna partida y ahora cuarenta y cuatro millones. ¿A qué se debe?
SENYOR TÉLLEZ: Ara no tenim la informació aquí, que consti en acta i li respondrem. Ara
no tinc aquí tot el balanç de l’estat d’execució.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Ya pero es mucho dinero no?
SENYOR TÉLLEZ: Sí, sí, no li nego.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Claro son créditos a bancos. Esta era la pregunta y ahora el
ruego es, hasta ahora, porque se seguía el plan de ajuste, Intervención hacía un informe de
seguimiento del presupuesto trimestral que acompañaba a este estado de ingresos y
gastos. Creo que sería conveniente que aunque no estuviéramos en el plan de ajuste se
continuara haciendo el informe de Intervención que se venía haciendo trimestralmente.
SENYOR TÉLLEZ: Prengui’s en consideració el seu prec i la seva pregunta i li respondrem
per escrit a les dues coses. No sé si l’interventor té alguna cosa a dir en aquest cas.
SENYOR INTERVENTOR: Farem el que podrem.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Es que era muy clarificador el informe, creo que es una
cosa positiva.
SENYORA ALCALDESSA: D’acord, prenem nota del seu suggeriment, prenem nota.
7. Donar compte de l'informe de la Sindicatura de Comptes 18/2015, relatiu al control
intern en municipis de més de 100.000 habitants, referit a l'exercici 2012.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acord: Donar compte de l’informe de la Sindicatura de Comptes 18/2015, relatiu al
control intern en municipis de més de 100.000 habitants, referit a l’exercici 2012
Expedient 020817-GE-INF2015/000013
Òrgan al que s'adreça: Ajuntament Ple
Caràcter de l’acord: Exhaureix la via administrativa.
En data 28 d’octubre d’enguany, la Sindicatura de Comptes de Catalunya ha tramés a
aquest Ajuntament el seu informe de referència 18/2015, relatiu al control intern en
municipis de més de 100.000 habitants, referit a l’exercici 2012.
D’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de
mesures fiscals, financeres i administratives, aquest informe s’ha de sotmetre al
coneixement dels òrgans de l’Ajuntament, i se n’ha de fer publicitat a la seu electrònica
corporativa.
El passat 30 de novembre ja es va donar compte d’aquest informe a la Junta de Govern
Local.
En conseqüència, d'acord amb l'article 172 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals i amb allò anteriorment exposat, procedeix que
l’Alcaldessa, a l’empara dels articles l’art. 82.3 i 126 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, doni compte al Ple de la Corporació, prèvia comunicació a la comissió
informativa de l’àmbit de Badalona Democràtica, de l’informe de referència.
SENYOR TÉLLEZ: Li pot donar la paraula al senyor interventor també perquè expliqui
aquest punt.
SENYOR INTERVENTOR: Entenc que no hi ha cap concepte que sigui d’explicació en
concret. Es tracta simplement de llegir el que diu l’informe. Si hi ha algun tema, algun punt
en concret que consideri oportú no hi ha cap tipus d’inconvenient en explicar-lo.
SENYORA ALCALDESSA: Algun punt en concret?
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Yo en este punto decir que no tiene que responder el
interventor, tiene que responder el regidor correspondiente al ámbito que estemos tratando.
Esta es mi opinión. Y en este punto, en ese informe de 2012, se dice que hay una limitación
en los sistemas informáticos para hacer la labor de Intervención y de Secretaría. Mi
pregunta es si se ha subsanado esas deficiencias a que el informe del Síndic de Comptes
se refiere en el informe de 2012?

Ple sessió núm. 17 / 22-12-2015

pàg. 23

Secretaria General

SENYORA ALCALDESSA: Abans de passar a contestar li volia dir que si jo li dono la
paraula al senyor interventor, el senyor interventor pel Ple.
SENYOR INTERVENTOR: Aquest comentari ve com a conseqüència que a les bases
d’execució del pressupost fa anys que tenia la il·lusió de poder fer segons quin tipus de
fiscalització per mostreig. Per poder fer la fiscalització per mostreig és evident que el
tractament informàtic de la informació econòmica comptable és bàsic. En aquest sentit, és
cert, nosaltres no tenim un equipament informàtic que els programes, el soft, estigui adaptat
per poder fer una fiscalització per mostreig. De tota manera, dir que pel volum de Badalona,
que és cert que el tema informàtic està com està, no estem a la punta, a la cresta de
l’onada en aquest sentit, i que és un dels temes que s’han de renovar. No obstant, dir que
en principi no es fa per mostreig, sinó que es fa fiscalització plena, vull dir que fiscalitzem
els expedients al cent per cent. Si ho hem de fer per mostreig s’elegiria la mostra,
determinaríem un percentatge i no ens miraríem el cent per cent dels expedients com ho
estem fent. És més treball per a Intervenció, hi ha dubte, però ho estem fent d’aquesta
manera.
SENYORA ALCALDESSA: Per tant, la deficiència informàtica ens porta a fer una major
fiscalització dels comptes de l’exercici.
Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
8. Aprovar la pròrroga del Conveni per la gestió de la Llar Residència Sant Roc.
Antecedents
1. En data 1 de juny de 2010 l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials ( en endavant
ICASS), actualment Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal del
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i l’Institut
Municipal de Serveis Personals de Badalona (en endavant IMSP) van signar un conveni per
a la gestió integral del Servei de Llar Residència per a persones amb problemàtica social
derivada de malaltia mental a l’establiment Llar Residència Sant Roc de Badalona amb
efectes des de l’1 de juny fins el dia 31 de desembre de 2010. S’han formalitzat pròrrogues
al conveni esmentat per als exercicis 2011, 2012, 2013 , 2014 i 2015.
D’acord amb el conveni signat, l’ICASS és el titular de l’equipament format per la Llar
Residència per a persones amb discapacitat derivada de malaltia mental, situada al C/
Vélez Rubio 23-31 de Badalona, i mitjançant aquest instrument de cooperació, la
Generalitat encarrega la gestió integral d’aquest equipament al IMSP, d’acord amb el que
preveu l’article 307.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), segons el qual, en virtut del
conveni, una entitat o administració pot gestionar un servei de competència d’una altra,
sense que aquesta en perdi la titularitat.
2. En data 16 de setembre 2015 el cap de gestió econòmico – financera de l’IMSP, amb el
vist i conforme de la gerent d’aquest Organisme, ha emès informe sobre les obligacions
econòmiques que per l’IMSP comportaria la pròrroga del citat conveni, obligacions relatives
al personal plantilla, altres despeses de personal i el total de béns i serveis. Segons
l’esmentat informe el nombre de vacants dels darrers anys, juntament amb el nivell
d’ocupació actual i l’evolució prevista pel proper exercici, suposaria, d’acord amb les
condicions de finançament recollides al conveni, la capacitat de finançament suficient per
mantenir l’equilibri financer.
3. Consta a l’expedient l’informe de l’assessora jurídica del IMSP de data 26 d’octubre
2015, amb el conforme de l’interventor municipal amb la següent conclusió i Proposta de
resolució:
“En base als fets exposats, als informes que consten a l’expedient i a la fonamentació
jurídica anterior, es pot concloure que la pròrroga del conveni objecte d’aquest expedient no
recull totalment els requisits de l’article 57bis de la LRBRL, ja que les clàusules de garantia
de compliment de les obligacions financeres o de compromisos de pagament constaten una
dilació excessiva del termini de pagament previst.
No obstant l’anterior, de l’informe del cap de gestió econòmica - financera es desprèn la
necessitat i interès en garantir la gestió integral del Servei de Llar Residència per a

Ple sessió núm. 17 / 22-12-2015

pàg. 24

Secretaria General

persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, que actualment només pot
assolir-se a través de l’aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya i l’Institut Municipal de Serveis Personals de
Badalona, signat en data 1 de juny de 2010, per a la gestió integral del Servei de Llar
Residència per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, a
l’establiment Llar Residència Sant Roc de Badalona.
En conseqüència i d’acord amb l’article 172 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, no
hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari per tal que el Consell d’Administració, a
instància del vicepresident de l’IMSP, proposi al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
acord:
Primer.- Aprovar la minuta i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració entre el
llavors ICASS (actualment Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia
Personal) del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i
l’Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona, signat en data 1 de juny de 2010,
per a la gestió integral del Servei de Llar Residència per a persones amb problemàtica
social derivada de malaltia mental, a l’establiment Llar Residència Sant Roc de Badalona,
que s’adjunta a aquest expedient, per a l’exercici 2016, la qual es transcriu a
continuació:....”
4. En data 10 de novembre 2015, el Consell d’Administració del IMSP, en sessió
extraordinària, ha aprovat, a instàncies de la vicepresidència, la pròrroga del conveni de
col·laboració entre el llavors ICASS (actualment Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció
de l’Autonomia Personal) del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya i l’Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona, en el qual consta el
conforme de la Secretària General de l’Ajuntament de data 2 de desembre de 2015.
5. En data 19 de novembre 2015 la cap del Servei Jurídic i Administració General de l’Àmbit
Badalona Justa i Inclusiva ha emès un informe jurídic favorable per a la tramitació del
present expedient.
6. En l’esmentat informe jurídic consta informe de la Secretaria d’aquesta corporació, de
data 2 de desembre de 2015, amb el següent tenor literal:
“De conformitat amb les previsions contingudes a l’art. 54.1.b) del RD 781/1986, de 18
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigent en matèria de règim
local, la Secretària de la Corporació que subscriu presta conformitat a la totalitat de les
previsions contingudes en el present informe jurídic referent a l’aprovació de la pròrroga del
Conveni de col·laboració de referència entre la Secretaria d’Inclusió social i de Promoció de
l’Autonomia Personal (antic ICASS) del Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya i l’IMSP per a la gestió integral del servei de Llar Residència per a
persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, a l’establiment Llar
residència Sant Roc de Badalona, per a l’exercici 2016.”
Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 29.e de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials (en
endavant LSS), correspon al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya la competència per crear, avaluar i gestionar els centres, serveis, recursos,
equipaments, projectes i programes relatius als serveis especialitzats, entre els quals
s’inclou el servei objecte d’aquest conveni, d’acord amb l’annex de la Llei, que estableix el
Catàleg classificat de serveis i prestacions socials del Sistema Català de Serveis Socials.
D’acord amb l’ Article 63 de la LSS, correspon a la Generalitat el finançament dels serveis
socials especialitzats.
2. L’article 10.1 en relació amb l’article 57 de la LRBRL, preveu que l’administració local i la
resta d’administracions públiques poden cooperar econòmica, tècnica i administrativa. En el
mateix sentit, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en els seus article 4.1.d) i 4.3, disposa
que serà necessari que en el desenvolupament de les activitats de les administracions
públiques es prestin la cooperació i assistència necessària. Així mateix, l’article 41 de la
Llei 12/2007 d’11 d’octubre, de serveis socials, s’han d’establir mecanismes de cooperació
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interadministrativa entre l’Administració de la Generalitat i els ens locals en matèria de
serveis socials.
3. D’acord amb l’informe de l’assessora jurídica de l’IMSP, la naturalesa del conveni objecte
d’aquest expedient és una comanda de gestió, previst a l’article 34.1 Decret 284/1996, de
23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials, segons el qual la
coordinació entre l'Administració de la Generalitat i els ens locals s’instrumentarà, entre
altres, mitjançant la comanda de gestió.
4. L’article 15 de la Llei 30/1992 de règim jurídic i procediment administratiu comú regula la
figura de l’encomana de gestió establint que la realització d’activitats de caràcter material,
tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les Entitats de dret
públic podrà ser encomanada a altres òrgans o Entitats de la mateixa o distinta
Administració.
5.L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, estableix que les administracions públiques de
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i
amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l'àmbit de
les competències respectives i per a la consecució de finalitats d'interès comú. L’article 110
del mateix cos legal estableix el contingut dels convenis, i l’article 111 el procediment i
l’expedient que cal tramitar, especificant que cada administració, organisme o entitat
pública que subscriu un conveni o un protocol ha de seguir prèviament el procediment
establert per la normativa que els sigui aplicable.
6. Segons disposa l’art. 214 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), la funció
interventora tindrà per objecte fiscalitzar tots els actes de les entitats locals que donin lloc al
reconeixement i liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, els
ingressos i pagaments que se’n derivin i la recaptació, inversió i aplicació, en general dels
cabdals públics administratius, amb la finalitat que la gestió s’ajusti a les disposicions
aplicables a cada cas i amb els possibles efectes dels articles 215, 217 i 218 del mateix cos
legal.
7. De conformitat amb l’article 85 bis de la LBRL, per acord de Ple de 28/07/2015, aquest
organisme es va adscriure al regidor de Badalona Justa i Inclusiva.
8. L’òrgan competent per a l’aprovació de la pròrroga d’aquest conveni, és el Ple municipal,
d’acord amb l’article 47 2. h) de la LBRL, i es requereix majoria absoluta.
9. D’acord amb l’article 54 b) del RDL 781/1986, de 18 d’ abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, és preceptiu informe
de Secretaria, per tractar-se d’una matèria en la qual es requereix majoria especial.
Proposta de resolució
En conseqüència i d’acord amb l’article 172 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari per tal que el regidor de
Badalona Justa i Inclusiva, a instància del Consell d’Administració de l’IMSP, proposi al Ple
de l’Ajuntament, previ dictamen de la comissió informativa de l’Àmbit, l’adopció del següent
acord:
Primer.- Aprovar la minuta i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració entre el
llavors ICASS (actualment Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia
Personal) del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i
l’Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona, signat en data 1 de juny de 2010,
per a la gestió integral del Servei de Llar Residència per a persones amb problemàtica
social derivada de malaltia mental, a l’establiment Llar Residència Sant Roc de Badalona,
que s’adjunta a aquest expedient, per a l’exercici 2016, la qual es transcriu a continuació:
“Pròrroga del conveni de col·laboració entre el llavors l'ICASS (actualment Secretaria
d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal) del Departament de Benestar
Social i Família de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Municipal de Serveis Personals de
Badalona per a la gestió integral del servei de Llar residència per a persones amb
problemàtica social derivada de malaltia mental, a l’establiment Llar residència Sant Roc de
Badalona
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Barcelona, 7 d’octubre de 2015
REUNITS
D’una part, en representació del Departament de Benestar Social i Família, la senyora
Carmela Fortuny i Camarena, secretària d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia
Personal del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, en
ús de les atribucions conferides pel Decret 72/2011, de 4 de gener, de nomenament, la
Resolució de la consellera de 25 de juny de 2015 d’autorització de signatura i els Decrets
332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament, modificat pel Decret
130/2014, de 30 de setembre.
I de l'altra, la senyora M. Dolors Sabater i Puig, alcaldessa – presidenta de l’Institut
Municipal de Serveis Personals (en endavant IMPS), organisme autònom de l’Ajuntament
de Badalona, d’acord amb l’article 19 dels Estatuts de l’IMPS, que li confereix les
competències relatives a la signatura i aprovació de convenis, concerts, protocols d’acords i
altres figures legals afins, amb persones físiques o jurídiques públiques o privades.
INTERVENEN
Ambdues parts, en l'exercici de les funcions que els hi estan legalment atribuïdes,
reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària i obligant-se en els termes
d'aquest document.
MANIFESTEN
Primer.- Prorrogar amb efectes 1 de gener al 31 de desembre de 2016 el conveni de
col·laboració que es va signar l’1 de juny de 2010 entre l’Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials del Departament d’Acció Social i Ciutadania (actualment Departament de
Benestar Social i Família) de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Municipal de Serveis
Personals per a la gestió integral del servei de llar residència per a persones amb
problemàtica social derivada de malaltia mental a l’establiment llar residència Sant Roc de
Badalona.
Segon.- Que el pacte segon de l’esmentat conveni estableix la vigència d’aquest de l’1 de
gener al 31 de desembre de 2010, i que pot ser prorrogat anualment, fins a un màxim de sis
anys, per acord d’ambdues parts, en el cas que es continuïn complint els pactes estipulats i
sempre d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.
Tercer.- Que és voluntat d’ ambdues parts subscriure la pròrroga d’aquest conveni per a
l’any 2016.
I, per l'exposat, ambdues parts subscriuen el present document obligant-se en els termes
que estableixen els següents:
PACTES
Primer.- Objecte
Prorrogar amb efectes 1 de gener al 31 de desembre de 2016 el conveni de col·laboració
signat l’1 de juny de 2010 entre l’ICASS del Departament d’Acció Social i Ciutadania,
actualment Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i
l’Institut Municipal de Serveis Personals de l’Ajuntament de Badalona per a la gestió integral
del serveis de llar residència per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia
mental, a l’establiment llar residència Sant Roc de Badalona.
Segon.- Vigència
La pròrroga del conveni té vigència des del dia 1 de gener fins els 31 de desembre de 2016.
Tercer.- Règim econòmic
1.- Pel que fa a places ocupades, el Departament de Benestar Social i Família abonarà,
prèvia presentació mensual de factures, per mesos vençuts, les següents quantitats
màximes per les estades reals, inclosos tots el conceptes, de les quals es deduiran les
aportacions de les persones usuàries.
Mentre no entri en vigor la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any
2016, s’aplicarà el preu del mòdul vigent a 2015:
Centres

Places

Dies 2016

Mòdul 2016

Cost any 2016

Llar-residència
Sant Roc MM

45

366

55,13

907.991,10 €
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La quantitat màxima a pagar pel Departament per les 45 places esmentades enguany serà
de 907.991,10 euros, a càrrec de la partida pressupostària D/227000700/315T/0000.
2.- En compliment del Decret Llei 4/2014, de 22 de juliol, pel qual s’estableixen mesures
urgents per adaptar els convenis, els acords i els instruments de cooperació subscrits entre
l’Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya a la disposició addicional
novena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, es modifica el Pacte Tercer i s’afegeix el següent redactat:
Per contribuir a les despeses derivades de l’execució d’aquest conveni, la Generalitat de
Catalunya ha de compensar a l’ens local amb els imports previstos d’acord amb el
procediment de justificació i avaluació que es detallen en el mateix conveni. Formalitzat per
ambdues parts el dictamen d’avaluació, la Generalitat de Catalunya té dos mesos per
efectuar els corresponents pagaments. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi
efectuat el pagament, l’ens local ha de requerir formalment la Generalitat de Catalunya
perquè ho faci efectiu en el termini màxim de dos mesos, finalitzat el qual, sense que s’hagi
produït, podrà comunicar-ho a l’Administració General de l’Estat, als efectes d’allò previst a
l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
La Generalitat de Catalunya podrà ampliar el termini de quatre mesos per a la realització
dels pagaments, prèvia comunicació motivada a l’ens local, sense que, en cap cas, el
període total de pagament pugui excedir del doble del darrer període mig de termini a
proveïdors, que correspongui a l’àmbit “resta”, inclòs en el quadre, que d’acord amb la
normativa vigent, publica la Generalitat de Catalunya en el seu Portal de Transparència,
sota el concepte de “Deute comercial i termini mitjà de pagament del sector públic
administratiu”.
3.- El Departament de Benestar Social i Família valora favorablement la necessitat de
continuar amb la col·laboració en els serveis que es presten i manifesta la inexistència de
duplicitat de serveis. Així mateix, es compta amb l’informe favorable de l’ l'Institut Municipal
de Serveis Personals (IMSP), organisme autònom de l'Ajuntament de Badalona.
I, en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen el present document per
duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament. “
Segon.- Facultar al vicepresident de l’IMSP per tal de procedir a la realització de tots els
tràmits necessaris per a la formalització i desenvolupament d’aquesta pròrroga fins a la
seva liquidació.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de
l’Autonomia Personal i a la resta d’interessats.
Votació:
S’aprova per unanimitat
Vots a favor, 27.
9. Aprovar el Conveni per a la prestació del servei esporàdic de transport adaptat per
a persones discapacitades amb mobilitat reduïda.
Antecedents
1. L’any 2005 es va signar un conveni entre el Consell Comarcal del Barcelonès i els
ajuntaments de Badalona i Santa Coloma de Gramenet, pel qual aquestes entitats
municipals van delegar en el Consell Comarcal les competències per a la gestió del servei
esporàdic de transport adaptat per a persones discapacitades amb mobilitat reduïda,
residents als respectius municipis. Aquest conveni s’ha renovat per períodes de dos anys,
finalitzant l’actual el 31 de desembre de 2015.
2. Per tal de perllongar la prestació d’aquests servei i mantenir la vigència d’aquesta
col·laboració, el Consell Comarcal del Barcelonès ha proposat la signatura del conveni de
col·laboració per a la prestació d’aquest servei entre el Consell Comarcal del Barcelonès i
els municipis de Badalona, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet per l’any
2016, pel qual es proposa renovar per un nou període de d’un any la delegació de
competències en el Consell Comarcal del Barcelonès, la gestió del servei esporàdic de
transport adaptat per a persones discapacitades amb mobilitat reduïda.
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3. D’acord amb la clàusula quarta de l’esmentat conveni, per a l’any 2016, la previsió de
despesa en el cas del municipi de Badalona és de 132.594,00 €, amb una previsió de
número anual de 8.200 serveis, els quals comportaran una aportació màxima estimada per
part de d’aquest ajuntament de 69.904,00 €.
4. En data 25 de novembre de 2015, el cap del departament de Programes i Producció de
Serveis en funcions, ha emès un informe tècnic el qual conclou el següent:
1. “Aprovar la signatura i la minuta del Conveni de col·laboració per a la prestació del servei
esporàdic del transport adaptat per a persones discapacitades amb mobilitat reduïda dels
municipis de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet amb vigència
des del dia 1 de gener de 2016 fins al dia 31 de desembre de 2016, condicionat a la
consignació de l’existència de crèdit pressupostari per l’import de 69.904,00 € pel 2016.
2. Manifestar la conformitat de la normativa sobre serveis esporàdics de transport adaptat
per a persones discapacitades amb mobilitat reduïda dels municipis de Badalona, Sant
Adrià de Besós i Santa Coloma de Gramenet adjunta a aquest informe.
3. Aprovar el nomenament del cap del departament de Programes i producció d e Serveis,
Josep Gresely Gómez, com a representant de l’ajuntament de Badalona a la comissió
tècnica de seguiment.”
5. El dia 2 de desembre de 2015, la Intervenció Municipal ha informat favorablement la
tramitació del present expedient.
Fonaments de dret
1. L’article 7.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en
endavant LRBRL), modificat per la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, estableix que les competències de les Entitats Locals
són pròpies o atribuïdes per delegació. L’article 7.2 del mateix cos legal, estableix que les
competències pròpies dels Municipis, les Províncies, les Illes i la resta d’entitats locals
territorials només podran ser determinades per llei i s’exerciran en règim d’autonomia i sota
la pròpia responsabilitat, atenent sempre a la deguda coordinació en la seva programació i
execució amb les altres Administracions Públiques.
2. La disposició addicional tercera de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització
i sostenibilitat de l’administració local, estableix en el seu apartat primer, que les
disposicions d’aquesta llei són d’aplicació a totes les Comunitats Autònomes, sense
perjudici de les seves competències exclusives en matèria de règim local assumides en els
seus Estatus d’Autonomia, en el marc de la normativa bàsica estatal i amb estricte
subjecció als principis d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i racionalització de
les estructures administratives.
3. El 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, l’article 67 apartat e) estableix com a serveis
mínims per als municipis amb una població superior als cinquanta mil habitants, a més:
transport col·lectiu urbà de viatgers i protecció del medi, servei de transport adaptat que
cobreixi les necessitats de desplaçament de persones amb mobilitat reduïda.
4. L’article 10.1, en relació amb l’article 57 de la LRBRL, regula la cooperació econòmica,
tècnica i administrativa entre l’Administració Local i les Administracions de l’Estat i de les
Comunitats Autònomes.
D’altra banda, l’article 4.1d) la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) disposa que les
administracions públiques han de prestar, en l’àmbit propi, la cooperació i assistència
actives que les altres administracions poguessin necessitar per a l’eficaç exercici de les
seves competències.
5. D’acord amb el que preveuen els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, pel conveni
s’estableix una cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les
competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. Els
convenis interadministratius tenen caràcter voluntari i base negocial i es regulen per les
pròpies clàusules, per la legislació comuna de règim local i sectorial, si s’escau, i
subsidiàriament per les normes de contractació administrativa.
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6. L’art 4.1.c) del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), exclou del seu àmbit
d’aplicació els convenis de col·laboració que formalitzi l’Administració General de l’Estat
amb les entitats locals, organismes autònoms i la resta d’entitats públiques, o els que
formalitzin aquests organismes i entitats entre si, llevat que, per la seva naturalesa, tinguin
la consideració de contractes subjectes a aquesta llei.
7. L’òrgan competent per la resolució d’aquest expedient és l'Ajuntament ple a tenor de les
previsions dels articles 22. apartat p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local (LRBRL), en relació amb l’art. 47 apartat h) de la mateixa llei, que estableix
que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número legal dels membres de
les corporacions locals per a l’adopció d’acords sobre transferència de funcions o activitats
a altres Administracions públiques.
8. D’acord amb l’art. 54.1 b) del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL), i
de l’art. 173.1b) del Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, serà necessari l’informe previ del secretari i de l’interventor, per aquells assumptes
que versin sobre matèries per les quals s’exigeixi majoria especial.
9 . En virtut de l’art. 123 del Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aquest expedient s’haurà de sotmetre a la Comissió Informativa de l’Àmbit
Badalona Educadora, Justa i Inclusiva, a proposta de la regidora de Serveis Socials,
d’acord amb la resolució de delegació especial de signatura de 23 de juny de 2015.
10. Segons disposa l’art. 214 del Reial Decret legislatiu, 2/2004, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), la intervenció municipal ha
d’emetre el seu preceptiu informe, si bé la despesa associada a la signatura d’aquest
conveni, a la vista de que es materialitzarà en el pressupost per a l’any 2016, quedarà
sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient.
Proposta de resolució
En conseqüència no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari perquè el Ple de
l’Ajuntament, previ dictamen de la Comissió Informativa de l’Àmbit Badalona Educadora,
Justa i Inclusiva, i a proposta de la regidora de Serveis Socials, adopti el següent acord:
PRIMERA.- Renovar per un nou període d’un any, 2016, la delegació de les competències
del servei de titularitat municipal corresponent al servei esporàdic de transport adaptat per a
persones discapacitades amb mobilitat reduïda al Consell Comarcal del Barcelonès.
SEGONA.- Aprovar la minuta i la signatura del conveni de col·laboració per a la prestació
del servei esporàdic de transport adaptat per a persones discapacitades amb mobilitat
reduïda amb el Consell Comarcal del Barcelonès i els municipis de Badalona, Sant Adrià de
Besòs i Santa Coloma de Gramenet, per l’any 2016, que suposarà una aportació municipal
de 69.904,00 euros, amb la condició suspensiva de crèdit adequat i suficient per als anys
2016, i amb el següent tenor literal:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI ESPORÀDIC DE
TRANSPORT ADAPTAT PER A PERSONES DISCAPACITADES AMB MOBILITAT
REDUÏDA DELS MUNICIPIS DE BADALONA, SANT ADRIÀ DE BESÒS I SANTA
COLOMA DE GRAMENET.
Barcelona,
La Il·lma. senyora Dolors Sabater Puig, alcaldessa de l’Ajuntament de Badalona, en nom i
representació d’aquesta entitat, assistida per la seva secretària general, la senyora Catalina
Victory Molné.
L’Il·lma senyora Núria Parlon Gil, Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, en nom i
representació d’aquesta entitat, assistida pel seu Secretari General, Sr. Francisco Javier
Ezquiaga Terrazas.
L’Il·lm. Senyor Francesc Josep Belver Vallès, President del Consell Comarcal del
Barcelonès, en nom i representació d’aquesta entitat, assistit per la seva Secretària General
Accidental, Sra. Marta Gibert Casanovas.
Les parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per l’atorgament
d’aquest conveni i de comú acord
MANIFESTEN
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I. L’any 2005 es va signar un conveni entre el Consell Comarcal del Barcelonès i els
Ajuntaments de Badalona i Santa Coloma de Gramenet, pel qual aquestes entitats
municipals van delegar en el Consell Comarcal les competències per la gestió del servei
esporàdic de transport adaptat per a persones discapacitades amb mobilitat reduïda,
residents als respectius municipis. Aquest conveni s’ha renovat per períodes de dos anys,
finalitzant l’actual el 31 de desembre de 2015
Per tal de mantenir la vigència d’aquesta col·laboració i perllongar la prestació del servei,
les parts acorden un nou conveni de col·laboració, que es regirà per les següents
CLÀUSULES
Primera. Els Ajuntaments de Badalona i de Santa Coloma de Gramenet renoven durant
l’any 2016 la delegació de competències en el Consell Comarcal del Barcelonès,
corresponent a la gestió del servei esporàdic de transport adaptat per a persones
discapacitades amb mobilitat reduïda.
Segona. El servei objecte d’aquest conveni es prestarà segons el que s’estableix a la
“Normativa dels serveis esporàdics de transport adaptat per a persones discapacitades
amb mobilitat reduïda dels municipis de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de
Gramenet”, aprovada pel Ple comarcal.
En l’ esmentada normativa es regulen les condicions de prestació del servei, pel que fa als
possibles usuaris (calendaris i horaris, fixació de preus, número màxim de serveis, etc.),
disposicions que caldrà compatibilitzar amb els criteris relatius a la distribució territorial i
temporal en relació a la població discapacitada de cadascun dels termes municipals, fixats
per la Comissió Tècnica de seguiment del Conveni.
Per a la prestació efectiva del transport adaptat esporàdic, el Consell Comarcal del
Barcelonès té previst mantenir la modalitat de gestió externa.
Tercera. El cost global del servei es finançarà de la següent manera:
- Cada usuari i acompanyant abonarà per viatge el preu vigent del bitllet senzill dels
transports urbans metropolitans, abonament que es farà directament al transportista.
- Les despeses que es derivin de la contractació del servei, un cop descomptats els imports
rebuts pels transportistes directament dels usuaris, seran abonades pel Consell Comarcal
del Barcelonès.
Quarta. Els Ajuntaments de Badalona i de Santa Coloma de Gramenet contribuiran al
finançament del servei esporàdic de transport adaptat per a persones discapacitades amb
mobilitat reduïda proporcionalment al dèficit final del servei que es derivi de la utilització que
n’hagin efectuat els usuaris de cadascun dels respectius municipis.
El cost previst del servei no cobert pels usuaris per a l’any 2016 serà de 192.986,30 €.
Les aportacions municipals per a l’any 2016 han quedat inicialment quantificades en els
següents imports màxims; sense alteració dels imports fixats per a l’any 2015:
Ajuntament de Badalona
69.904,- €
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
29.956,- €
Aquests imports corresponen a una previsió inicial, segons origen dels usuaris de:
Badalona 8.200 serveis, amb un cost de 132.594,- €
Santa Coloma 4.040 serveis, amb un cost de 66.902,- €
El Consell Comarcal del Barcelonès finançarà la resta del cost d’aquest servei, incorporant
les possibles aportacions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i del Departament de
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
Pel que fa a la transferència dels fons municipals, els Ajuntaments de Badalona i de Santa
Coloma de Gramenet faran un primer pagament al Consell Comarcal del Barcelonès per
import equivalent al 50% de les quantitats indicades més amunt, abans del 30 de juny de
2016. Abans del 31 de desembre de 2016, els citats Ajuntaments transferiran al Consell
Comarcal del Barcelonès el pagament del 50% restant.
Abans de 31 de gener de l’any següent, el Consell Comarcal del Barcelonès presentarà
certificació de la intervenció respecte de la despesa realment reconeguda corresponent al
servei efectivament prestat.
En cas que la despesa real finalment resulti menor que l’import de les aportacions
municipals, el Consell Comarcal retornarà a cada Ajuntament la diferència no aplicada de
cada una de les seves aportacions.

Ple sessió núm. 17 / 22-12-2015

pàg. 31

Secretaria General

En cas d’alteració de les condicions, dotacions i subvencions al finançament dels costos
d’aquest servei per part de les administracions públiques mencionades, les parts procediran
a formalitzar les corresponents addendes a aquest conveni, en les quals s’inclouran els
ajustos que es derivin de les esmentades modificacions.
Cinquena. Aquest Conveni tindrà vigència des del dia 1 de gener de 2016 al dia 31 de
desembre de 2016 i fins l’efectiva liquidació de les obligacions que se’n derivin per a les
parts.
El Conveni es podrà prorrogar per acord entre les parts, pròrrogues que es formalitzaran
mitjançant l’aprovació i signatura de les corresponents addendes en les que s’establiran les
condicions que hauran d’aplicar-se en els nous períodes de vigència de la col·laboració
Sisena. Es preveu la creació d’una Comissió tècnica de seguiment d’aquest servei i
d’avaluació dels resultats, integrada per un representant de cada un dels ajuntaments on es
presta el servei i un representant del Consell Comarcal del Barcelonès.”
TERCERA.- Facultar a l’alcaldia per tal de procedir a la realització de tots els actes
necessaris per a la formalització i desenvolupament d’aquest conveni fins a la seva
liquidació.
QUARTA.- Manifestar la conformitat amb la normativa que regula els serveis esporàdics de
transport adaptat per a persones discapacitades amb mobilitat reduïda dels municipis de
Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet aprovada pel Ple comarcal,
d’acord amb la clàusula segona del conveni objecte d’aquest expedient.
CINQUENA.- Designar al cap del departament de Programes i producció d e Serveis, Josep
Gresely Gómez, com a representant de l’ajuntament de Badalona a la comissió tècnica de
seguiment del conveni, que preveu la seva clàusula sisena.
SISENA.- La despesa associada a aquest conveni, de 69.904,00€, restarà sotmesa a
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost corresponent
a l’any 2016.
SETENA.- Notificar aquest acord als interessats.
SENYOR FERNÁNDEZ: Només per si el regidor de l’àmbit podria explicar si hi ha hagut
alguna variació o alguna modificació d’aquest conveni respecte a l’anterior.
SENYOR RIBOT: El conveni no són els plecs de condicions ni el contracte amb l’empresa,
és senzillament la pròrroga del servei que l’Ajuntament de Badalona fa amb el Consell
Comarcal. És el conveni aquest, no l’altre i per tant, és el mateix. El que vindrà després
d’això, per anticipar-me a l’altra pregunta, i sinó que em disculpi, és que s’està treballant, tal
com es va quedar, en el plec de condicions perquè incorpori aquelles situacions i aquelles
demandes que es van fer en aquest mateix Ple i se suposa que cap al mes de febrer
tindrem l’esborrany, que el passarem i tal com vam dir, el posarem a validació amb les
entitats afectades i en base a aquest nou plec de condicions que incorporarà aquelles
peticions, és quan es licitarà el servei, dins del 2016.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Dos preguntas. La primera pregunta es que hace dos
meses se aprobó una moción para integrar el sistema de transporte para discapacitados
esporádico, con el de Barcelona. La pregunta es: ¿Se ha hecho alguna gestión para
intentar integrar el transporte esporádico de discapacitados con el de Barcelona? Y la
segunda pregunta, y así aprovechamos. En el sistema de transporte que se sigue y que se
ha prorrogado ahora, había un límite de ocho viajes al mes por persona. ¿Se ha ampliado
este límite? ¿A qué número de viajes?
SENYOR RIBOT: Ja he comentat que el que s’ha prorrogat és la delegació de les
competències amb el Consell Comarcal perquè pugui continuar exercint aquest servei.
Sense aquesta prolongació d’aquestes competències el 31 de desembre de 2015 no
podríem prestar aquest servei, no avui, sinó cap vegada. Per tant, el que s’ha fet és el
conveni de delegar les competències. Amb el conveni que està actualment en curs
nosaltres no podem introduir aquesta modificació, no podem passar de l’empresa que té la
gestió avui en dia a una altra fórmula. Una fórmula que per molt que es fes una moció en
aquest Ajuntament en aquest sentit, des d’aquest govern ja es va dir que no es compartia el
model de Barcelona. Enteníem que no era el model adequat, ni era el model més rendible,
ni el model més adient per a la gent. Per tant, al que ens vam comprometre va ser a
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incorporar una sèrie de modificacions, entre elles el tema dels vehicles. Després el tema
que es tinguessin un nombre de viatges per atendre singularitats, i això s’incorporarà en
aquest plec de condicions. I que quest plec de condicions es faria de consens amb les
entitats del sector que treballen temes de diversitat funcional i de problemes de mobilitat.
Això és el que es va dir i això és el que s’ha fet. Avui mateix he tingut una nova conversa
amb el Consell Comarcal per assegurar-me que les gestions van avançant i que això no
dorm en un calaix, sinó que s’està a punt per acabar el plec de condicions, que després
serà validat pels tècnics d’aquest Ajuntament i després serà validat per les entitats.
Votació:
S’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 26, dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES,
Partit dels Socialistes, Guanyem Badalona en Comú i Partit Popular.
En contra, 1 del grup municipal de Ciutadans (Ciudadanos).
10. Aprovar provisionalment les modificacions de les bases del 'Premi de disseny del
Dimoni de Badalona', amb denominació tradicional de 'Crema'l tu!'.
Identificació de l’expedient
Tipus: Resolució d’aprovació provisional de les modificacions de les bases del “PREMI DE
DISSENY DEL DIMONI DE BADALONA”, amb denominació tradicional de “Crema’l tu!”
Òrgan que resol: Ple
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Expt. 113/P-7/15
Antecedents
1. En data 30 de novembre de 2010, l’Ajuntament Ple va aprovar les bases del “PREMI DE
DISSENY DEL DIMONI DE BADALONA, amb la finalitat de regular la concessió, mitjançant
concurs públic, del premi de disseny de la figura del dimoni que es crema durant les festes
de maig, atorgat per l’ajuntament de Badalona que, a partir d’ara, es coneixerà de manera
genèrica com a “Premi de disseny del Dimoni de Badalona” podent-se conservar, no
obstant això, la denominació tradicional de “Crema’l tu!”, bases publicades al BOPB de
08/02/2011 de forma definitiva.
2. En data 3 de desembre de 2015, el cap del departament d’Acció Cultural ha emès un
informe tècnic, segons el qual justifica la modificació de les bases del PREMI DE DISSENY
DEL DIMONI DE BADALONA, per tal d’afavorir la participació: fer una simplificació del
material de disseny que cal lliurar, com ara les especificacions del punt núm. 3 que
preveuen treure la planta com a material a lliurar, com a rectificació més important, i
actualitzar l’explicació dels motius del premi, a partir de les noves investigacions que han fet
experts en la matèria sobre l’origen de la nostra festa, com a rectificacions administratives
simples.
Fonaments de dret
1. Segons disposa l’art. 25.2.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, en la redacció donada pel numero vuit de l'article primer de la Llei 27/2013, 27
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, el Municipi exercirà en
tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les
comunitats autònomes, les matèries següents: [...] m) Promoció de la cultura i equipaments
culturals.
2. L’art. 2 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i
tradicional i de l’associacionisme cultural, expressa que s’entén per cultura popular i
tradicional el conjunt de les manifestacions de la memòria i de la vida col·lectives de
Catalunya, tant passades com presents.
I segons disposa l’article 3 del mateix cos legal, les administracions públiques de Catalunya
han de fomentar la cultura popular i tradicional catalana en llur àmbit territorial. A aquest
efecte, les administracions públiques han de:
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a) Fomentar i conservar les manifestacions de la cultura popular i tradicional i donar suport
a les entitats que les mantenen i les difonen.
b) Vetllar per la documentació de les festes i les tradicions ja desaparegudes.
c) Vetllar pel manteniment de les festes i les celebracions tradicionals.
d) Documentar, recollir i conservar els materials etnològics, en col·laboració amb els
museus i altres entitats.
e) Impulsar la difusió de la cultura popular i tradicional, d'acord amb la normativa vigent.
3. L’article 33 de les Bases d’Execució del pressupost municipal de despeses, regula la
concessió dels premis, i literalment estableix el següent:
1. Els premis en metàl·lic que s’atorguin als efectes de reconèixer alguns mèrits o promoure
alguna activitat en els camps cultural, artístic, literari, social o amb alguna altra finalitat
anàloga, no tindran la consideració de subvencions.
2. Els premis hauran d’atorgar-se d’acord amb els principis de publicitat i lliure
concurrència. Prèviament a la realització de la convocatòria de premis, caldrà acreditar
l’existència i adequació del crèdit pressupostari (RC).
3. L’atorgament dels premis requerirà l’aprovació d’unes bases que regulin, entre altres
coses, l’objecte dels premis, els requisits, i els criteris i el barem corresponent que han de
complir els beneficiaris i la forma d’acreditar-los, així com el termini i forma de justificació
del compliment de la finalitat dels mateixos. Altrament, la convocatòria caldrà que es
publiqui, com a mínim, en un mitjà de difusió local.
4. L’aprovació de les bases correspondrà al Ple de l’Ajuntament o al consell d’administració
dels organismes autònoms.
5. La concessió dels premis tindrà caràcter, als afectes de fases de la despesa, de
document ADO.
6. El premi haurà de ser expressament acceptat pel beneficiari.
7. Si el beneficiari del premi és una persona física, caldrà aplicar la retenció corresponent,
d’acord amb la normativa reguladora de l’IRPF.
8. Els concursos d’idees es regularan per allò previst a la legislació contractual.
9. Quan s’hagi de pagar l’import del premi en el mateix moment de la concessió, s’emetrà
un document P-J a favor de l’habilitat de l’àrea gestora. Aquest estarà obligat, sota la seva
responsabilitat, al pagament del premi i a la pràctica de la retenció, en els casos que
procedeixi
4. Segons disposa la Disposició addicional desena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general, de Subvencions, (LGS) estableix en relació als premis educatius, culturals,
científics o de qualsevol altra naturalesa: Reglamentàriament s’establirà el règim especial
aplicable a l’atorgament dels premis educatius, culturals, científics o de qualsevol altra
naturalesa, que s'ha d'ajustar al contingut d'aquesta Llei, excepte en aquells aspectes en
els quals, per l'especial naturalesa de les subvencions, no resulti aplicable.
Així doncs, l’art. 9.2 de la LGS estableix com a requisit per a l’atorgament de les
subvencions, (en el cas que ens ocupa, premis) amb caràcter previ a l'atorgament de les
subvencions, s'han d'aprovar les normes que estableixin les bases reguladores de
concessió en els termes que estableix aquesta Llei i a l’apartat 3 estableix que les bases
reguladores de cada tipus de subvenció es publicaran en el «Butlletí Oficial de l'Estat» o en
el diari oficial corresponent.
5. L’òrgan competent per resoldre aquest expedient d’aprovació de modificació de les
bases correspondrà al Ple de l’Ajuntament, segons disposa l’art. 33.4 de les BEP, esmentat
anteriorment.
Proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que el
Ple de l’Ajuntament a proposta de la regidora de Badalona Educadora adopti de la resolució
següent:
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PRIMER.- Aprovar provisionalment les modificacions de les bases del “PREMI DE
DISSENY DEL DIMONI DE BADALONA”, amb denominació tradicional de “Crema’l tu!”,
que regulen la concessió del mateix, i en conseqüència aprovar provisionalment el text
definitiu de les bases, que literalment és el següent:
“BASES DEL PREMI DE DISSENY DEL DIMONI DE BADALONA
Exposició de motius
La Cremada del Dimoni de Badalona és sense dubte la festa tradicional més important de
Badalona, i és l’acte central de la festa major de la ciutat, coneguda com les Festes de
Maig. El 10 de maig, a partir de les deu del vespre, se celebra a la platja de Badalona,
davant del mar, la Cremada del Dimoni, que és la culminació d’un seguit d’actes de la Nit
de Sant Anastasi.
El primer intent important per revitalitzar la cultura badalonina a la postguerra és justament
la Cremada del Dimoni, el 1940. Els administradors de la Confraria de Sant Anastasi, pel
que sembla, seduïts per l’historiador Josep Maria Cuyàs i amb el suport del Gremi de
Corders, van crear la Cremada com a acte de cloenda de la Passada, que es feia en honor
del patró de Badalona, Sant Anastasi. D’aquesta manera, la primera cremada es va fer el
dissabte dia 11 de maig de 1940, a partir de les vuit del vespre. El dimoni es va cremar al
carrer del Temple, a l’encreuament del carrer de Roca i Pi i l’esplanada de les excavacions
arqueològiques.
Cuyàs va trobar a l'obra Calaix de sastre -un dietari que reflecteix la vida quotidiana de
finals del segle XVIII-, del baró de Maldà, un fragment que explica que el 8 de maig de
1785, dia de la festa del Roser, uns pescadors van cremar a la platja de Badalona, davant
d’un públic nombrós, el que ell anomena, sense donar-ne detalls, un “figurón”. Hi ha
diverses interpretacions sobre quin tipus de figura representava aquest “figurón”: una podria
ser que es tractava d’un mascaró de proa d’una embarcació, i una altra interpretació és que
la figura que va cremar era una imatge que representava un personatge de la comèdia del
segle XVIII.
Actualment, aquesta activitat s’emmarca dins dels actes de celebració de la Nit de Sant
Anastasi, la qual, des de fa uns anys, s’ha consolidat com a festa popular, i la Cremada del
Dimoni ha esdevingut la festa gran de tots els badalonins i badalonines. L’any 1991, la
Generalitat va declarar la Cremada del Dimoni festa d’interès turístic.
BASES
1. Objecte
Les bases presents tenen la finalitat, mitjançant un concurs públic, de regular la concessió
del premi de disseny de la figura del dimoni que es crema durant les Festes de Maig i que
atorga l’Ajuntament de Badalona, que es coneix de manera genèrica com a “Premi de
Disseny del Dimoni de Badalona”, tot i que podrà conservar, la denominació tradicional de
“Crema’l tu!”.
2. Principis
L’atorgament d’aquest premi a càrrec de l’Ajuntament de Badalona s’exerceix d’acord amb
les competències que té de promoció de la cultura i de conformitat amb els principis de
publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat, i amb adequació a la legalitat
pressupostària.
3. Requisits
3.1. Generals.- Els dissenys que es presentin amb la finalitat d’optar a aquest premi han de
ser originals i inèdits. S’hi poden presentar persones físiques majors de 16 anys i es pot
presentar de forma individual (1 autor) o conjunta (2 o més autors).
3.2. Especificacions.- Es poden presentar al “Premi de Disseny del Dimoni de Badalona”
aquells dissenys exposats en paper mida DIN-A3 (297 × 420 mm), impresos per una sola
cara, en color i a escala, en què es detalli l’alçària i el perfil de la figura. També s’ha de
facilitar una proposta de pedestal sobre el qual s’ha de recolzar la figura, amb les mateixes
especificacions anteriors.
3.3. Motius.- Les obres aspirants han de ser originals i inèdites, i el disseny del dimoni ha
de tenir un contingut al·legòric, crític o irònic evocador d’aspectes de la realitat actual o
històrica.
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A l’hora de pensar en el disseny de la figura, cal tenir en compte que, d’acord amb la
tradició, el dimoni s’ha de concebre tenint en compte que serà un monument en flames, per
la qual cosa és preferible que, per tal que pugui cremar sense dificultats, el disseny de la
figura sigui estilitzat. D’altra banda, i seguint aquests requisits, la base ha de tenir prou
amplada perquè la figura s’hi pugui subjectar dreta, ja que una vegada construïda, tindrà
una alçària aproximada d’entre 12 i 14 metres.
4. Convocatòria.La convocatòria del premi es farà mitjançant un decret d’alcaldia, a proposta de l’àmbit o
àrea que tingui atribucions en matèria de cultura, i es publicarà en un mitjà de comunicació
escrit, amb difusió de caràcter nacional, i a la pàgina web de l’Ajuntament. En aquest decret
es determinen, entre d’altres qüestions, el termini de presentació, la composició del jurat i la
dotació del premi econòmic (d’acord amb els principis d’adequació i suficiència
pressupostària i de competència de l’òrgan per a la despesa), i també si hi ha alguna
especificació que es vulgui potenciar aquell any en concret.
5. Termini de presentació.El termini durant el qual els autors que optin al “Premi de Disseny del Dimoni de Badalona”
poden presentar els seus dissenys no pot ser inferior a 20 dies.
6. Presentació del disseny.6.1. El lloc on s’han de presentar els dissenys i les condicions de la presentació s’establirà
a través de la convocatòria corresponent. En tot cas, el disseny s’ha de presentar dins del
termini que estableixi la convocatòria.
6.2. El nombre de còpies del disseny que es presenti es determina a través de la
convocatòria. En els dissenys només hi ha de constar el títol corresponent, i mai el nom de
l’autor.
6.3. Cal adjuntar al disseny un sobre tancat amb el títol corresponent (que solament s’obrirà
en cas de resultar guanyador), dins del qual hi ha de constar les dades següents:
a) Nom i cognoms de l’autor, el telèfon, i també la fotocòpia d’un document d’identificació
oficial (DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu oficial). Així mateix, cal
indicar el mitjà preferent o el lloc en què s’han d’adreçar les notificacions.
b) Manifestació expressa del caràcter original i inèdit del disseny que es presenta i del
compromís de no retirar-lo del concurs una vegada presentat.
c) Manifestació expressa de la titularitat de l’autor sobre tots els drets del disseny, i que
l’esmentada titularitat està lliure de càrregues o de limitacions pel que fa als drets
d’explotació.
d) Manifestació expressa d’acceptació de l’autor de les bases presents i del contingut de la
convocatòria del premi corresponent.
e) Consentiment exprés d’incorporar les dades proporcionades a una base de dades
gestionada sota la responsabilitat exclusiva de l’Àmbit de Badalona Educadora, creada per
facilitar als usuaris la utilització dels serveis que ofereix, així com per informar-los sobre els
productes i serveis que els puguin interessar. En compliment de la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’usuari pot en tot moment
exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de l’Àmbit de Badalona
Educadora.
f) Lloc i data.
g) Signatura de l’autor.
6.4. Així mateix, una vegada conegut el disseny guanyador, es procedirà a obrir la resta de
sobres per incorporar les dades a una base de dades d’usuaris dels serveis de Cultura.
7. Autoria, originalitat i divulgació del disseny
La presentació d’un disseny a concurs implica per part de l’autor:
7.1. Donar el consentiment a la divulgació del disseny presentat.
7.2. Garantir, amb total indemnitat per a l’Ajuntament de Badalona, l’autoria i l’originalitat del
disseny presentat, i que aquest no és cap còpia ni modificació total o parcial d’una altra
obra pròpia o aliena.
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7.3. Garantir, amb total indemnitat per a l’Ajuntament de Badalona, el caràcter inèdit del
disseny presentat, així com la titularitat en exclusiva i sense limitació de cap dret
d’explotació sobre l’obra presentada i davant de tercers.
8. Exclusions
No poden presentar obres els autors que hagin obtingut el premi en l’edició anterior.
9. Jurat
9.1. El jurat és l’òrgan de caràcter col·legiat que proposa l’atorgament del premi, la
composició del qual es determina a proposta de l’àmbit o àrea que té atribucions en matèria
de cultura. El jurat estarà format per persones o entitats vinculades al món de la cultura.
El/La regidor/a de l’àmbit o àrea que té les atribucions en matèria de cultura en serà el/la
president/a.
9.2. Les deliberacions del jurat són secretes i les decisions s’han d’adoptar per majoria
simple. En cas d’empat, el president té vot de qualitat.
10. Premi econòmic
10.1. L’autor del disseny guanyador tenen dret a un premi econòmic, la quantia del qual es
determina per decret d’alcaldia, a proposta de l’àmbit o àrea que té les atribucions en
matèria de cultura, i subjecte als principis d’adequació, suficiència pressupostària i a les
competències en matèria de despesa.
10.2. El premi s’atorga a un únic projecte i no es pot concedir ex aequo. Igualment, no es
poden concedir accèssits.
10.3. La quantia econòmica del premi esta subjecta a la retenció en matèria d’hisenda que
pertoqui legalment.
11. Premi desert
11.1. El jurat pot declarar el premi desert si valora que cap dels dissenys presentats té un
minimun eticum de qualitat o no s’ajusta als requisits esmentats en el punt 3.
11.2. En aquest cas, l’Ajuntament, d’acord amb la normativa vigent de contractació a les
administracions públiques, adjudicarà el disseny a un professional de prestigi.
12. Disseny guanyador
12.1. El disseny guanyador s’utilitzarà com a model per a la realització de la figura del
dimoni que es crema durant les Festes de Maig de Badalona.
12.2. No obstant això, per imperatius tècnics de la construcció de la figura, l’Ajuntament, en
col·laboració amb l’autor, es reserva el dret a modificar el disseny de l’obra guanyadora.
13. Caràcter de la decisió del jurat i concessió del premi
La decisió del jurat, que té caràcter d’inapel·lable, s’ha de proposar a l’alcalde/essa, que
formalment atorgarà el premi mitjançant una resolució.
14. Originals no premiats
Els dissenys no premiats i les seves còpies no es conservaran si els autors corresponents
no els van a cercar en un termini de 3 mesos una vegada adjudicat el premi.
15. Inscripció dels drets en registres públics
Resta sota l’exclusiva responsabilitat de l’autor que inscripció del disseny presentat al
premi en el Registre de la Propietat Intel·lectual, així com els efectes de la manca
d’inscripció davant de tercers. No obstant això, el guanyador, pel fet de participar al
concurs, cedeix els drets d’explotació comercial de la imatge del dimoni a l’Ajuntament de
Badalona.
16. Revocació del premi
L’Ajuntament de Badalona pot revocar els premis atorgats i exigir els reintegraments de les
quantitats econòmiques percebudes, sense dret a indemnització, si al disseny guanyador li
manqués alguns dels requisits assenyalats en aquestes bases, particularment si no fos
inèdit o original.
17. Vigència
Les bases presents entraran en vigor al dia següent de la publicació i regularan la
concessió del “PREMI DE DISSENY DEL DIMONI DE BADALONA” fins que es deroguin o
es modifiquen”
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SEGON.- Sotmetre a informació pública les Bases aprovades provisionalment al acord
primer, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), al tauler d’anuncis i web
municipal. Una referència d’aquest anunci s’haurà d’inserir en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. El termini d’exposició pública serà de vint dies hàbils (exclosos
dissabtes, festius i diumenges) a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci al
BOPB.
En el cas que no es presentin al·legacions en el termini estipulat les presents bases
esdevindran aprovades definitivament de forma automàtica.
Votació:
S’aprova per majoria unanimitat.
Vots a favor, 27.
11. Aprovar els reconeixements de crèdit següents: 258/K106-2015 (Pinturas
Corbacho,SL) i 205/A01-2015 (Clece,SA).
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdits d’exercicis tancats
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 082200-CONJ-DIVFRA2015/000001
Caràcter: Definitiu.Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 327/Y06-2015
Procediment: CONJ-DIVFRA CNJ-DIV Aprovació Conjunta factures
Tramitació: Ordinària
Objecte de l’expedient: Aprovació conjunta dels reconeixements de crèdit següents: 258/K1062015 i 205/A01-2015
ANTECEDENTS
1. La Junta de Govern Local va aprovar l’adjudicació del contracte per a la gestió i
funcionament mitjançant concessió administrativa de les escoles bressol municipals de
Badalona en favor de la proposició presentada per l’empresa CLECE,SA per una durada de
dos anys, entenent aquests els cursos escolars 2014-2015 i 2015-2016 amb possibilitat de
pròrroga pel termini d’un any més (curs escolar 2016-2017) i per un import total de
3.031.123,58 euros, IVA exempt, atenent que l’entrada en vigor d’aquest contracte va tenir
lloc el dia 1 de novembre de 2014.
2. Per altra banda, l’alcalde, previ informe favorable de la Junta de Govern Local, a
proposta de la comissió d’adjudicació de beques de les escoles bressol municipals, en data
31/12/2014, va aprovar la despesa per a la concessió de les beques individuals per a
l’escolarització i pel servei de menjador escolar per a l'alumnat de les escoles bressol
municipals pel curs 2014-2015 per import de 158.620,88 euros (que es desglossa en
107.874,95 per beques d’escolaritat i 50.745,93 € per beques de menjador), dels que
44.947,53 euros corresponent al quadrimestre del curs escolar 2014-2015 (setembredesembre de 2014). La quantitat restant de 113.673,35 euros corresponent al període
gener-juliol de 2015 (69.642,02 per beques d’escolaritat i 44.031,33 € per beques de
menjador).
3. El cap del Departament d’Educació en data 25/06/2015 ha emès un informe favorable en
relació al pagament de la factura número 016640000215FAC presentada per l’empresa
CLECE SA (amb -CIF- A80364243) d’import 2.293,10 euros corresponent al concepte de
beques de menjador de les escoles bressol municipals del mes d’octubre de 2014, que va
tenir entrada al Registre de factures de l’Ajuntament en data 31/12/2014 amb el núm. 6019,
import que es correspon amb el total de beques concedides pels mesos efectius de servei
escolar un cop esmenat l’error material que va ser la causa de la mancança de crèdit, però
que no va poder ser abonat en la data de presentació durant l’any 2014 per manca de crèdit
pressupostari disponible.
4.Les factures/rebuts relacionades a continuació han estat conformades pels departaments
gestors:
Expedient
082200-GEEXT2015/000010

Num.Fra
016640000215FAC
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082200-GEEXT2015/000011

A/116985

28/02/20
14

PINTURAS CORBACHO
S.L.

ES-B6049467-1

69,37

La Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i va emetre informe positiu a càrrec de
les aplicacions pressupostàries següents:
Expedient

Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm.Op

Import

082200-GE-EXT2015/000010

2015 N 321 3262 48007

A

12015000029443/1

2293,1

082200-GE-EXT2015/000011

2015 N 322 3265 21200

A

12015000042001/1

69,37

Fonaments de dret
1. Segons disposa l’art. 25.2.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, en la redacció donada pel numero vuit de l'article primer de la Llei 27/2013, 27
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, el Municipi exercirà en
tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les
comunitats autònomes, les matèries següents: [...] m) Promoció de la cultura i equipaments
culturals.
2. De conformitat amb l’art. 3 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les
administracions públiques i de procediment administratiu comú (LRJPAC), les
administracions públiques han de servir amb objectivitat els interessos generals i actuen
d’acord amb els principis d’eficàcia, de jerarquia, descentralització, desconcentració i
coordinació amb ple sotmetiment a la Constitució, a la Llei i al Dret. De la mateixa manera,
hauran de respectar en la seva actuació, els principis de bona fe i de confiança legítima.
3. L’article 10.9 del Títol preliminar del Codi civil recull la figura de l’enriquiment sense causa
com a font d’obligacions. Així mateix, segons reiterada jurisprudència del TS, com la Sentencia
de data 12 de desembre de 2012. RJ 2013\770, que a la seva vegada cita una sentència de
data 11 de maig de 2004, recurs 3554/1999, es posa de manifest que l'enriquiment injust o
sense causa no és només un principi general del dret, que regeix també en el dret
administratiu, sinó que a més s'ha de considerar com una acció pròpia i singular del dret
administratiu, diferent de la que s'exercita en l'àmbit civil, precisament per les particularitats de
l'àmbit administratiu.
4. Donada la manca de regulació puntual i sistematitzada en dret positiu de la institució de
l’enriquiment injust o sense causa, la doctrina jurisprudencial de les Sales Primera i Segona del
Tribunal Suprem, que en la sentència citada anteriorment de data 12 desembre 2012
determina quan es dona la procedència de l’obligació de pagament imposada per evitar un
enriquiment injust literalment de la següent manera:
“Per tant, la determinació de la procedència d'aquesta obligació de pagament imposada
per evitar un enriquiment injust, requereix analitzar els requisits exigits perquè es doni
aquesta situació il·lícita, que, segons constata la STS de data 11 de maig de 2004 (RJ
2004, 3949) (rec. 3554/1999), recollint la doctrina continguda en altres sentències tant de la
Sala primera com d'aquesta mateixa, es poden resumir en els següents:
"a) L'enriquiment o augment del patrimoni del enriquit, constituït per qualsevol avantatge o
atribució patrimonial abocada a produir efectes definitius.
b) L'empobriment de qui reclama o d'aquell en nom del qual reclama, pecuniàriament
apreciable, encara que entès en el més ampli sentit sempre, que no provingui directament
del comportament de qui el pateix.
c) La relació causal entre l'empobriment i l'enriquiment, de manera que aquest sigui l'efecte
d'aquell. O, dit en altres termes que l'enriquiment segueixi un correlatiu empobriment.
d) La manca de causa o de justificació de l'enriquiment i del correlatiu empobriment. Aquest
últim requisit, crucial en la delimitació de l'àmbit de l'enriquiment injust, és el que presenta
més dificultats pràctiques. Si bé es pot dir que, des de la perspectiva d'un << concepte de
dret estricte >> que impera en la nostra jurisprudència en aplicar la figura de l'enriquiment
injust, o es considera que l'absència de causa equival mancant just títol per conservar al
patrimoni l'increment o valor ingressat, o s'atén a concrecions de l'acció a través de: la
conditio per una prestació frustrada en no aconseguir-se la finalitat a la qual va redreçada;
conditio per intromissió o per invasió en béns aliens; i conditio per desemborsament "
5. Així doncs, en el cas objecte del present informe, entenem que es donen els requisits
expressats a l’antecedent anterior, per la qual cosa s’estima l’obligació de pagament de les
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factures, sense perjudici de les eventuals responsabilitats que es puguin derivar (STS de 24 de
juliol de 1992) i conforme les previsions de l’article 41 i concordants LRJPAC.
6. Segons disposa l’art. 214 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals
(RDLEG 2/2004, de 5 de març) (TRLHL), la intervenció municipal ha d’emetre informe,
certificant l’existència de crèdit.
7. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, és
l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1-.e) del RDL 781/1986 que aprova el Text
refós de disposicions legals en matèria de règim local.
Proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que
l’Ajuntament Ple adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar les despeses i factures i que es relacionen a continuació, en haver estat
conformades pels serveis o departaments gestors corresponents:
Expedient
082200-GEEXT2015/000010
082200-GEEXT2015/000011

Num.Fra
016640000215FAC
A/116985

_Data
31/12/20
14
28/02/20
14

Tercer
CLECE, SA

NIF
ES-A8036424-3

Import
2.293,10

PINTURAS CORBACHO
S.L.

ES-B6049467-1

69,37

SEGON.- Satisfer l’import d’aquestes factures a càrrec de les aplicacions pressupostàries
següents:
Expedient

Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm.Op

Import

082200-GE-EXT2015/000010

2015 N 321 3262 48007

A

12015000029443/1

2293,1

082200-GE-EXT2015/000011

2015 N 322 3265 21200

A

12015000042001/1

69,37

Votació:
S’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 25, dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos), Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem MES, Partit dels Socialistes, Guanyem Badalona en Comú i Partit Popular.
Abstencions, 2 del grup municipal de Convergència i Unió.
Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
12. Aprovar reconeixement de crèdit per treballs i serveis desenvolupats durant l'any
2013, 2014 i 2015.
Identificació de l’expedient
Tipus de document: Aprovació col·lectiva de reconeixement de crèdit per treballs i serveis
desenvolupats durant l’any 2013, 2014 i 2015.
Òrgan que resol: Ajuntament Ple
Expedients: Badalona Habitable: Espais Públics
0443104-GE-EXT2015/000018,
0443104-GE-EXT2015/000017,
0443104FEXP2015/000014, 043104-FEXP2015/000013, 0443104-FEXP2015/000015, 0443104FEXP2015/000016, 43104FEXP2015/000017, 0433104FEXP2015/000018, 0443104FEXP2015/000019 043104-FEXP2015/000020
Badalona Próspera i Sostenible: Medi Ambient sostenibilitat
43/ECO.18/15
Ref. addicional (Espais Públics) 2140/ME-121/15, 2007/ME-105/15, 2085/ME-115/15,
2084/ME114/15,2106/ME-120/15, 2194/ME-127/15, 2193/ME-126/15, 2259/ME-131/15,
2260/ME-132/15, 261/ME-133/15
Interessat: Diversos
Fets
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1.- L’Àrea de Via Pública ha tramitat dos expedients de reconeixement de crèdit pel
subministrament i els treballs dut a terme durant l’any 2013 i 2014.
a) Expedient : 0443104-GE-EXT2015/000018 - Ref. Addicional : 2140/ME-121/15
Informe tècnic de data 21/10/2015.
Informe jurídic de data 23/10/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
16/11/2015, per la realització i compra de material i estris per realitzar diversos treballs de
reparació i pintat urgent de paraments interior en l’edifici municipal de la Casa de la Vila que
es van portar a terme durant l’any 2013 i per import de 1.590,36€.
b) Expedient : 0443104-GE-EXT2015/000017 - Ref. Addicional : 2007/ME-105/15
Informe tècnic de data 16/10/2015.
Informe jurídic de data 16/10/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 02/11/2015
per la reparació de diverses instal·lacions de climatització de diferents locals municipal
administratiu i de Guàrdia Urbana que es va portar a terme durant l’any 2014 i per import de
2.448,39€
2. Així mateix, també ha tramitat, vuit expedients de reconeixement de crèdit de l’actual
exercici econòmic any 2015 de referència, per enriquiment injust que s’han portat a terme, i
consten als expedients, les actuacions següents:
a) Expedient : 0443104-FEXP2015/000014 - Ref. Addicional : 2085/ ME-115/15
Informe tècnic de data 15/10/2015.
Informe jurídic de data 15/10/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 11/11/2015,
pel subministrament de material de ferreteria servit per urgència per atendre varies avaries i
peticions urgents de diferents departament i per import de 417,52€
b) Expedient : 0443104-FEXP2015/000013 - Ref. Addicional : 2084/ME-114/15
Informe tècnic de data 14/10/2015.
Informe jurídic de data 14/10/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 11/11/2015,
pel subministrament de material de ferreteria servit per urgència per atendre avaries i
peticions urgents de diferents departament i per import de 374,17€
c) Expedient :. 0443104-FEXP2015/000015 - Ref. Addicional : 2106/ ME-120/15
Informe tècnic de data 20/10/2015.
Informe jurídic de data 20/10/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 16/11/2015,
pel subministrament de material de ferreteria servit per urgència per atendre avaries i
peticions urgents de diferents departament i per import de 108,75€
d) Expedient : 0443104-FEXP2015/000017 - Ref. Addicional : 2194/ME-127/15
Informe tècnic de data 06/11/2015.
Informe jurídic de data 06/11/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 17/11/2015,
per la factura presentada per la reparació de lampisteria i electricitat en edificis
administratius realitzats pel servei d’urgència i per import de 1.411,10€
e) Expedient : 0443104-FEXP2015/000016 - Ref. Addicional : 2193/ME-126/15
Informe tècnic de data 06/11/2015.
Informe jurídic de data 06/11/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 17/11/2015,
pel subministrament de material de ferreteria servit per urgència per atendre avaries i
peticions urgents de diferents departament i per import de 215,82€
f) Expedient : 0443104-FEXP2015/000018 - Ref. Addicional : 2259/ME-131/15
Informe tècnic de data 17/11/2015.
Informe jurídic de data 17/11/2015.
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Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 27/11/2015,
pel subministrament de material de ferreteria servit per urgència per atendre avaries i
peticions urgents de diferents departament i per import de 235,72€
g) Expedient : 0443104-FEXP2015/000019 - Ref. Addicional : 2260/ME-132/15
Informe tècnic de data 17/11/2015.
Informe jurídic de data 17/11/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 27/11/2015,
pel subministrament de material de ferreteria servit per urgència per atendre avaries i
peticions urgents de diferents departament i per import de 247,58€
h) Expedient : 0443104-FEXP2015/000020 - Ref. Addicional: 2261/ ME-132/15
Informe tècnic de data 17/11/2015.
Informe jurídic de data 17/11/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 27/11/2015,
pel subministrament de material de ferreteria servit per urgència per atendre avaries i
peticions urgents de diferents departament i per import de 188,01€
3.- L’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat ha tramitat un expedient de reconeixement de
crèdit pel subministrament i els treballs dut a terme durant l’any 2013 i 2014.
Expedient 43/ECO.18/15
Informe tècnic de data 30 de novembre de 2015 en el que es justifica el pagament del
consum elèctric de 2013-2014 de les bombes d’extracció d’aigua al pàrking del carrer Sant
Salvador de Badalona
Informe jurídic de data 1 de desembre de 2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 2 de
desembre de 2015 per un import 85,93 €.
Fonaments de dret
1. El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL) i el Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, estableixen que l’exercici pressupostari coincidirà amb l’any natural
i a ell s’imputaran les obligacions reconegudes durant el mateix.
2. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei,
estableixen que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
3. L’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, permet l’acumulació de procediments,
amb unicitat en la seva resolució, quan presentin característiques que guardin identitat
substancial o íntima connexió, com ara els expedients relacionats en els antecedents.
4. 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 execució de les obres i la prestació dels serveis, acreditada als expedients.
5. A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59
del Reial decret esmentat quant a l’acreditació de les despeses generades i la conformitat
que n’han prestat els departaments municipals gestors.
6. Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer
en la tramitació d’alguns dels expedients que provoquen l'emissió de les factures
relacionades 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.
7. D’acord amb l’article 23.1 e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l’article 50.12 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, l'òrgan competent per a l'aprovació d’aquests reconeixements
de crèdit d’exercicis anteriors és el Ple de l’Ajuntament,
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8. 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, 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 d’Estudi, Informe o Consulta dels Àmbits de
Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible, adopti la següent proposta i la converteixi en
resolució:
PRIMER. Aprovar els expedient de reconeixement de crèdit tramitats per l’Àrea de Via
Pública següents: a favor de SUGEBE,S.L amb NIF B-60387453, FERRETERIA PRIM
S.L., amb NIF B64400351 BRICOINSA S.L., amb NIF B58477613, ,SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE CONSTRUCC ELECTRICAS SA amb NIF A08001182, FERRETERIA
PRIM S.L., amb NIF B64400351 SUGEBE,S.L amb NIF B-60387453 LLONCH CLIMA,
amb NIF B62437314, ERIA PRIM S.L., amb NIF B64400351 i ELECTRE FERRETERIA,
SL amb NIF B60834181 i les despeses corresponents contretes a les aplicacions
pressupostàries següents:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2015 N 421 9331 21200

A

12015000052021/1

Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

2015 N 421 1322 21200

A

12015000051604/1

298,99

2015 N 421 9331 21200

A

12015000051604/2

2.149,40

Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

2015 N 421 9331 21200

A

12015000051118/1

Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

2015 N 421 9331 21200

A

12015000051096/1

Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

2015 N 421 9331 21200

A

12015000051763/1

Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

2015 N 421 9331 21200

A

12015000054978/1

Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

2015 N 421 9331 21200

A

12015000054959/1

Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

2015 N 421 9331 21200

A

12015000055526/1
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Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2015 N 421 9331 21200

A

12015000055529/1

Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

2015 N 421 9331 21200

A

12015000055555/1

247,58
Import
188,01

SEGON.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit tramitat per l’Àrea de Medi
Ambient i Sostenibilitat, a favor de ENS DE GESTIÓ URGANÍSTICA, S.A., amb NIF A58187725 corresponent al consum elèctric de 2013-2014 de les bombes d’extracció d’aigua
al pàrking del carrer Sant Salvador de Badalona.
TERCER. Aprovar la relació de factures incorporades als expedients, la qual correspon a
l’execució dels treballs realitzats, i que han estat conformades pel tècnic municipal
competent responsable dels treballs i/o serveis, i atès que segons els informes jurídics,
precedents a l’expedient s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra

Data

13439

08/11/2013

Núm. Fra

Data

4496

30/01/2015

4527

23/02/2015

Núm. Fra

Data

504001251

30/09/2015

Núm. Fra

Data

01502696

24/09/2015

Núm. Fra

Data

15313

30/09/2015

Núm. Fra

Data

001-71520452

30/09/2015

Núm. Fra

Data

01503050

19/10/2015

Import
1.590,36

Import

01503423

09/11/2015

B58477613

BRICOINSA S.L.

298,89

B62437314

LLONCH CLIMA, SL

2.149,40

B62437314

LLONCH CLIMA, SL

374,17

Import
108,75
Import
1.411,10

Import

31/10/2015

Tercer

Tercer

Import

504001438

NIF

NIF

417,52

Data

Data

Aplic

Import

Núm. Fra

Núm. Fra

Aplic

215,82

NIF

Tercer

ES-B6038745-3

SUGEBE, SL

NIF

Tercer

ES-B64400351

FERRETERIA PRIM S.L.

NIF

Tercer

ES-B58477613

BRICOINSA S.L.

NIF

Tercer

ES-A08001182

SAD
ESPAÑOLA
DE
CONSTRUCC ELECTRICAS SA

NIF

Tercer

ES-B64400351

FERRETERIA PRIM S.L.

Import
235,72
Import
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Núm. Fra

Data

002281

29/10/2015

002364

04/11/2015

Núm. Fra

Data

12783/14

19/11/2015

Import

NIF

Tercer

145,54

ES-B60834181

ELECTRE FERRETERIA, SL

42,47

ES-B60834181

ELECTRE FERRETERIA, SL

Import
85,93

NIF

Tercer

A-58187725

ENGESTUR,SA

QUART. Comunicar aquesta Resolució a:
B60387453
B64400351
B58477613
A08001182
B64400351
B6237314
B60834181
A-58187725

SUGEBE, SL
FERRETERIA PRIM S.L.
BRICOINSA S.L.
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCC ELECTRICAS SA
FERRETERIA PRIM S.L.
LLONCH CLIMA, SL
ELECTRE FERRETERIA, SL
ENGESTUR, SA

Votació:
S’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 24, dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES, Partit dels Socialistes,
Guanyem Badalona en Comú i Partit Popular.
Abstencions, 3 dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos) i Convergència i Unió.
13. Aprovar el Pla municipal de Prevenció d'Incendis Forestals.
Tipus de resolució : Aprovar el Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI)
elaborat per la Diputació de Barcelona pel terme municipal de Badalona, pel quadrienni
2014-2018
Òrgan que resol: Ple de l’Ajuntament
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Interessat: Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya
Núm. expedient: 21/D-4/09
I.- Fets
1.- Vista la necessitat què l’Ajuntament de Badalona es doti d’un pla de prevenció
d’incendis forestals, per tal de donar compliment a les prescripcions establertes en la Llei
Forestal de Catalunya, al tractar-se d’un municipi declarat zona d’alt risc d’incendi forestal.
2.- Vist que a aquest efecte, s’ha sol.licitat la col.laboració de l’Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, que ha presentat el Pla que
ara s’aprova pel quadrienni 2014-2018.
3.- Vist l’informe emès en data 19 d’octubre de 2015 pel Cap del Servei de Medi Ambient
pel qual es deixa constància que el PPI que s’aprova en la present resolució conté les
mesures operatives i administratives a prendre i els equips i les infraestructures a crear per
a defensar-se dels incendis forestals i disminuir-ne el risc, recollint el contingut exigit per la
Llei Forestal de Catalunya, per la qual cosa, s’informa favorablement el Pla municipal de
Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) pel quadrienni 2015-2018. En l’esmentat informe es
deixa constància que les mesures corresponents a l’anualitat 2014 ja han estat executades
i que, el seu cost, és a càrrec del Consorci del Parc de la Serralada de Marina.
II.- Fonaments de dret
1.- Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC), aprovat per la Llei Orgànica 6/2006,
de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu article 84,
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referit a les competències locals, apartat 2 lletra f) fa referència a la competència en matèria
de protecció civil i prevenció d’incendis.
2.- Atès que la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya (LFC) en el seu article 40,
imposa la obligació a les entitats locals situades en zones d’alt risc d’incendi forestal, de
disposar d’un pla de prevenció d’incendis forestals, el qual ha d’ésser tramès al
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per ser aprovat.
3.- En idèntic sentit es pronuncia el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen
mesures de prevenció d’incendis forestals, que, en el seu article 17, estableix la obligació
de les entitats locals situades en zones d’alt risc d’incendi forestal de disposar d’un pla de
prevenció d’incendis forestals.
4.- Així mateix, l’Annex del mencionat Decret estableix la zona de Badalona, com a zona
d’alt risc d’incendi forestal, per la qual cosa, l’elaboració del PPI és obligatòria.
5.- Atès que el Pla que es porta a aprovació té el contingut exigit per l’article 40.2 de la LFC
i que compta amb el l’informe favorable del Cap del Servei de Medi Ambient.
6.- El Pla té una vigència quadriennal (2014-2018) i les actuacions corresponents a
l’anualitat 2014 ja han estat executades, segons informe tècnic incorporat a l’expedient. Així
mateix, l’aprovació del PPI no comporta despesa per l’Ajuntament de Badalona, donat que
les actuacions que s’hi contemplen són executades pel Consorci del Parc de la Serralada
de Marina a càrrec dels seus pressupostos.
7.- Ateses les atribucions conferides al Ple de la Corporació en l’article 22.2 c) de la Llei
7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, en concordança amb el que s’estableix a
l’article 52.2 o) del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal de Règim Local de Catalunya, en matèria d’aprovació inicial del planejament
general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal de plans i demés instruments
d’ordenació urbanística, com és el Pla que s’aprova en el present supòsit.
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 d’Estudi, Informe o Consulta dels Àmbits de
Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible adopti la següent proposta i la converteixi en
resolució:
PRIMER.- Aprovar provisionalment el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI)
del terme municipal de Badalona, elaborat per la Diputació de Barcelona pel quadrienni
2014-2018, que s’incorpora a l’expedient. L’aprovació del PPI no comporta despesa per
l’Ajuntament de Badalona, donat que les actuacions que s’hi contemplen són executades
pel Consorci del Parc de la Serralada de Marina a càrrec dels seus pressupostos.
SEGON.- Remetre una còpia del PPI al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya, per tal que de conformitat amb l’article 40 de la
Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya en concordança amb l’article 17 del
Decret 64/1995, de 30 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals, procedeixi, si s’escau, a la seva aprovació definitiva.
TERCER.- Notificar el present acord a l’Oficina Tècnica de prevenció d’incendis forestals de
la Diputació de Barcelona, així com al DARPA.
Votació:
S’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 25, dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos), Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem MES, Partit dels Socialistes, Guanyem Badalona en Comú i Partit Popular.
Abstencions, 2 dels grup municipal de Convergència i Unió.
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14. Aprovar provisionalment la modificació del PGM per la reordenació de la zona en
transformació a equipaments a Pau Vila, Jacinto Benavente i Pompeu Fabra, la
transformació del parc urbà a la masia de Can Canyadó i del vial a la carretera de
Mataró
PROPOSTA D’ACORD de l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general
metropolità per a la reordenació de la zona en transformació a equipaments de la parcel·la
delimitada pels carrers de Pau Vila, Jacinto Benavente i Pompeu Fabra la transformació del
parc urbà a la masia de Can Canyadó i del vial a la carretera de Mataró a instància de
l’ajuntament de Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 30 de novembre de 2015 per l’arquitecta del Departament de
Planejament Urbanístic que reproduït literalment diu:
“I N F O R M E
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 24 de febrer de 2015, va aprovar amb
caràcter inicial la MPGM a la parcel·la delimitada pels carrers de Pau Vila, Jacinto
Benavente i Pompeu Fabra, a la masia de Can Canyadó i a la carretera de Mataró, de
Badalona.
Aquest acord es va publicar en data 9 de març de 2015 en el diari El Periódico i en data 9
de març de 2015 en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
Objecte
La Modificació del Pla General Metropolità, a la parcel·la delimitada pels carrers de Pau
Vila, Jacinto Benavente i Pompeu Fabra, a la masia de Can Canyadó i a la Ctra. de Mataró,
planteja:
- Per una banda, redefinir l’ordenació de la zona en transformació a equipaments previst
al planejament vigent a una àrea verda, un equipament i una zona de densificació
urbana destinada a l’ús majoritari d’habitatge plurifamiliar, que permeti obtenir la
titularitat pública i executar la urbanització dels sols qualificats de sistemes.
- Per l’altra, transformar part del sistema de verd de l’entorn de la masia Can Canyadó a
equipament i aquest verd destinar-lo a l’àmbit de la Ctra. de Mataró amb Torrent de
Vallmajor.
Àmbit
Els terrenys inclosos en la MPGM defineixen un àmbit discontinu format per dos àmbits de
11.541,32 m2:
- l’àmbit 1, al barri de Canyadó, amb una superfície total de 8.386,32 m2 de sòl, 4.535 m2
que comprenen la parcel·la delimitats pels carrers de Pau Vila, Jacinto Benavente i
Pompeu Fabra, 848,27 m2 que comprenen un tram de vial colindant a urbanitzar al carrer
de Jacinto Benavente i 384,71 m2 que comprenen un tram de vial al carrer Pompeu
Fabra i 2.618,34 m2 que comprenen una part de zona verda de l’entorn de la masia Can
Canyadó.
- l’àmbit 2, al barri de Manresà, de superfície 3.155 m2 de sòl de vial situat a la Ctra. de
Mataró amb Torrent de Vallmajor.
Planejament vigent
L’àmbit està classificat de sòl urbà consolidat i està subjecte al següent planejament:
Àmbit 1:
- Pla General Metropolità. Data aprovació: 14/07/1976. Data publicació: 19/07/1976.
- PERI del barri de Canyadó. Data aprovació: 21/11/1985. Data publicació: 18/07/1986.
- Modificació PERI barri de Canyadó. Data aprovació: 21/12/1988. Data publicació:
24/02/1989.
Àmbit 2:
- Pla General Metropolità. Data aprovació: 14/07/1976. Data publicació: 19/07/1976.
- PE Façana marítima. Data aprovació: 06/11/1986. Data publicació: 29/06/1987.
Justificació i contingut de la proposta
L'interès públic de la proposta de MPGM es justifica al considerar que la transformació
urbanística proposada participa plenament dels principis informadors de la legislació
urbanística.
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En aquest sentit, cercant atendre l’obligació del govern local d’actuar diligentment per
garantir una oportunitat d’obtenir sòl destinat a espais lliures, sistemes viaris i
d’equipament, es proposa aquesta MPGM.
D’acord amb el Reglament de la Llei d’Urbanisme, el la MPGM està integrada pels
següents documents:
I.
Memòria
II.
Normativa
III.
Memòria Social
IV. Justificació de la mobilitat sostenible
V.
Informe mediambiental
VI. Agenda i avaluació econòmica urbanística
VII. Plànols d’informació i ordenació urbanística
VIII. Annexes
Descripció de la proposta
Amb l’objectiu de desenvolupar les previsions del planejament vigent i obtenir el sòl de zona
destinat a transformació a equipament previst al PERI de Canyadó, es planteja redefinir
l’ordenació dels sòls amb front als carrers Pau Vila, Jacinto Benavente i Pompeu Fabra.
La nova ordenació proposada planteja la creació d’una franja fent mitgera amb l’edificació
existent i conformant així una illa tancada, qualificada en zona d’ordenació segons
volumetria específica (clau18hp) en les cinc plantes pis i majoritàriament d’equipament
públic (clau 7b) en la planta baixa (excepte els espais destinats als accessos als habitatges,
a l’aparcament i els espais comunitaris i d’instal·lacions necessaris per garantir la
implantació del programa funcional de l’edifici).
La fondària total edificable d’aquesta franja que es proposa és de 22 ml, essent de 16 ml
per l’edificació d’alçada de planta baixa i cinc plantes pis i de 6 ml per l’edificació d’alçada
de planta baixa. El pati interior resultant és edificable en planta baixa.
En les plantes pis, l’ús serà residencial de règim lliure, protecció oficial amb règim general i
protecció oficial de preu concertat. En la planta baixa l’ús serà d’equipament públic, excepte
els espais destinats als accessos als habitatges, a l’aparcament i els espais per a
instal·lacions i altres necessaris pel funcionament de l’edifici, que tindran l’ús residencial.
A la resta de l’àmbit es proposa un sòl destinat a sistema d’equipaments de nova creació
(7b), donant façana al carrer de Pau Vila, i la creació d’un espai públic de nova creació
(clau 6b) de 20 ml d’amplada, situat entre aquest i la zona de densificació urbana, i obert
lateralment als carrers Pompeu Fabra i Jacinto Benavente.
D’acord amb l’article 35 del TRLU, es qualifica com a sistema d’equipaments de titularitat
pública (clau 7b) part de la planta baixa de l’edifici que comprèn la zona d’ordenació
segons volumetria específica (clau18hp), per raó de la necessitat d’implantació
d’equipaments comunitaris. La part de la planta baixa que es qualifica com a sistema
d’equipaments de titularitat pública (clau 7b), està inclosa en el polígon d’actuació i
s’obtindrà per cessió gratuïta.
Tanmateix s’amplia la qualificació del sistema d’equipaments a l’entorn de la masia Can
Canyadó, de 2.618,34m², que actualment es troba consolidat i ocupat per un petit
amfiteatre i quatre pistes de petanca amb una petita edificació annexa i la zona de vial amb
font a la carretera de Mataró entre Torrent de Vallmajor i el front marítim, de 3.155 m²,
actualment lliure de edificacions i dividida pel mur de la xarxa ferroviària, es defineix a una
banda d’aquest com a parc urbà en 2.905 m² , i com a espai de protecció de sistema
ferroviari, en 250 m² , a l’altra.
Sol·licitud d’informe als organismes afectats
D’acord amb l’article 85.5 del TRLU s’ha sol·licitat informe als següents organismes afectats
per raó de llurs competències sectorials:
ORGANISME
a) ADIF, Delegació de Catalunya i Aragó:
- Patrimoni i urbanisme
b) Direcció General d’Infraestructures Ferroviàries:
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- Ministeri de Fomento
c) ATM:
- Direcció General de Transports i Mobilitat
d) Departament de Cultura:
- Serveis territorials de Barcelona

21/04/2015
18/03/2015
15/05/2015
18/03/2015
17/09/2015

a) En data 29 d’abril de 2015 s’ha rebut l’informe emès per ADIF, Delegació de Catalunya i
Aragó, Patrimoni i urbanisme en resposta a la sol·licitud efectuada. Aquest informe s’emet
favorable, sempre i quan s’incorporin les observacions següents:
1- “ En la Memoria y normas Urbanísticas:
No se recogen las limitaciones a la propiedad de la zona de Dominio Público
Ferroviario, la Zona de Protección y la Línea de Edificación, de acuerdo con la
legislación sectorial ferroviaria vigente (LSF y RSF). “
Aquesta observació ha estat incorporada en el capítol II. Normativa, afegint un nou
article, art. 13 Sistema ferroviari.
2- “ En los planos de Ordenación:
El Sistema General Ferroviario se representa con suficiente claridad y precisión, se
recogen las zonas y las protecciones ferroviarias que se definen en las leyes
sectoriales, entre las que destacamos: (...). “
Aquesta observació és favorable i per tant no cal incorporar cap canvi al respecte.
3- “ En la delimitación del ámbito:
A efectos de evitar que exista un solape de suelos entre el ámbito y los suelos con
titularidad de ADIF, se solicita un ajuste para el ámbito de la carretera de Mataró,
dejándolo tan solo colindante con la zona de dominio público ferroviario, que en este
caso coincide con la titularidad, conforme puede observarse en el siguiente detalle y
cuyo plano se adjunta como anexo al presente informe. “
Aquesta observació ha estat incorporada qualificant la banda mar del mur de protecció
de les vies, com a espai de protecció del sistema ferroviari (clau 9), de 250 m2, i la
resta, l’altra part que queda a l’altra banda del mur, deixar-la com estava, qualificada a
sistema general d’espais lliures, parcs urbans (clau 6b), de 210 m2 .
La incorporació de l’espai de protecció del sistema ferroviari (clau 9), de 250 m2,
suposa una reducció del la superfície inicial de sistema general d’espais lliures, parcs
urbans (clau 6b), per tant aquesta observació ha suposat haver d’ampliar l’àmbit 2 en
225 m2 respecte l’àmbit 2 de l’aprovació inicial, per tal de poder mantenir la superfície
de zones verdes, espais lliures i equipaments per complir amb les cessions obligatòries
segons l’article 100 de la llei 3/2012.
b) En data 21 d’abril de 2015 s’ha rebut l’informe emès per la Direcció General de
d’Infraestructures Ferroviàries, Ministeri de Foment, en resposta a la sol·licitud efectuada.
Aquest informe s’emet desfavorable, i s’han incorporar les observacions següents:
1- “(...) Se solicita que la documentación aportada sea traducida al castellano (...). “
El document s’ha facilitat traduït al castellà.
2- “Se deberá hacer mención en los documentos gráficos (...) y en los documentos escritos,
de la LSF y su RSF, los cuales son de obligado cumplimiento..”
En quant als documents gràfics aquesta observació ha estat incorporada en plànols
I.5b i P.1b. En quan als documents escrits, aquesta observació ha estat incorporada en
el capítol II. Normativa, afegint un nou article, art. 13 Sistema ferroviari.
3- “Al menos en los planos I.5b (...) i P.1b (...), los terrenos ocupados por las
infraestructuras ferroviarias de Interés General (...) y las zonas de servicio ferroviario
deben calificarse como Sistema General Ferroviario o equivalente..”
Aquesta observació ha estat incorporada afegint en plànols I.5b i P.1b llegenda
explicativa de la correspondència de la trama de color gris.
4- “Se debe aportar en la documentación gráfica un plano donde se pueda observar la
clasificación de suelo vigente en el ámbito objeto del presente informe, (...). Así mismo,
en la documentación escrita debe reflejarse de forma explícita la clasificación de suelo
vigente en los dos ámbitos que son objeto del presente informe.”
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Aquesta observació ha estat incorporada, en quant a la documentació gràfica, en el
plànols I.5b on s’ha incorporat llegenda explicativa amb la classificació del sòl. En la
documentació escrita, aquesta observació ha estat incorporada en la Memòria, punt 2.
Àmbit.
5- “En la documentación escrita también se deben describir las limitaciones a la propiedad
de los terrenos colindantes con la línea férrea existente (...).”
Aquesta observació ha estat incorporada en el capítol II. Normativa, afegint un nou
article, art. 13 Sistema ferroviari.
6- “(...) en los sucesivos instrumentos de desarrollo (Planes Parciales), proyectos y obras,
se deberán tener en cuenta igualmente las limitaciones a la propiedad y protecciones
de ferrocarril en las mencionadas zonas, lo que debe quedar reflejada tanto en la
Memoria como en las Normas Urbanísticas y, en su caso, solicitar a ADIF las
autorizaciones que sean precisas. (...).
Aquesta observació ha estat incorporada en el capítol II. Normativa, en art. 13 Sistema
ferroviari.
7- “En caso de que no se haya efectuado, se deberá solicitar informe a la empresa pública
ADIF (...)..”
L’esmentat informe ha estat sol·licitat i s’adjunta en la present documentació que es fa
arribar a la Direcció General de d’Infraestructures Ferroviàries, Ministeri de Foment.
8- “(...) a corto y medio plazo no existe la previsión por parte del Ministerio de Fomento de
que se implante ninguna nueva línea ferroviaria, en el ámbito (...)..”
Aquesta observació és només informativa no cal fer cap incorporació al document.
9- “Las actuaciones urbanísticas futuras deberán atenderse a lo dispuesto en la legislación
estatal, autonómica y local en materia de ruidos y vibraciones, debiéndose adoptar las
medidas que sean precisas, sin que ello comporte carga alguna para el ferrocarril, y la
empresa explotadora del mismo.”
Aquesta observació està recollida en el capítol II. Normativa, en art. 13 Sistema
ferroviari.
c) En data 15 de maig 2015 s’ha rebut l’informe emès per ATM, Direcció General de
Transports i Mobilitat, en resposta a la sol·licitud efectuada. Aquest informe s’emet
desfavorable, a incorporar les observacions següents en capítol IV. Justificació de la
mobilitat sostenible:
1- Cal realitzar una estimació del repartiment modal i distribució territorial de la mobilitat
generada, per tal de millorar la determinació de l’impacte d’aquesta nova mobilitat
sobre les diferents xarxes, tal i com indica el Decret 344/2006.
Aquesta observació ha estat incorporada en el punt 4 “Repartiment Modal”.
2- Pel que fa a la xarxa viària, cal incloure una descripció més detallada de la xarxa
actual, amb dades d’intensitat d’hora punta en feiner i una anàlisi dels nivells de servei,
tal i com indica el Decret 344/2006.
Aquesta observació ha estat incorporada en el punt 3.4.1 “Intensitat en hora punta en
feiners i nivells de servei”.
3- Pel que fa a la xarxa de transport públic, cal aportar informació envers als horaris, les
freqüències, accessibilitat dels vehicles i de les parades, per tal d’avaluar l’impacte de
la nova mobilitat generada.
Aquesta observació ha estat incorporada adjuntant com a annex els plànols amb els
horaris, freqüències i parades de cada línea.
4- L’EAMG no aplica correctament la dotació d’aparcament de bicicletes prevista al Decret
344/2006. Cal dimensionar l’aparcament per a bicicletes fent servir com a criteri el què
estableix el Decret 344/2006.
Aquesta observació ha estat incorporada en el punt 6 “Incidència de la mobilitat
generada, apartat de bicicletes, corregint el dimensionament de l’aparcament
d’aquestes.
5- Cal tenir en compte la irrupció dels vehicles elèctrics. Per tant cal dotar de punts de
recàrrega elèctrica per a turismes i motocicletes d’acord amb el que estableix el Reial
Decret 1053/2014.
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Aquesta observació ha estat incorporada en el punt 6.2. “Demanda d’aparcament”.
S’ha considerat la irrupció dels vehicles elèctrics i s’ha inclòs com a mesura correctora.
6- Cal aportar la documentació gràfica que se cita en l’estudi, representats en una escala
adequada (1:5.000).
Aquesta observació ha estat incorporada adjuntant els plànols citats a escala 1:5.000.
d) En data 19 de setembre de 2015 s’ha rebut l’informe emès pel Departament de Cultura,
Serveis territorials de Barcelona, en resposta a la sol·licitud efectuada. Aquest informe
s’emet favorable, i sense haver d’incorporar cap observació.
Informació pública
En el procés de participació ciutadana i dins del preceptiu període d’informació pública no
s’han presentat al·legacions.
Conclusions
- En el procés de participació ciutadana i dins del preceptiu període d’informació pública,
no s’han presentat al·legacions.
- S’han incorporat les prescripcions pertinents en resposta als informes dels organismes
afectats (ADIF, Delegació de Catalunya i Aragó, Patrimoni i urbanisme - Direcció General
de d’Infraestructures Ferroviàries, Ministeri de Foment - ATM, Direcció General de
Transports i Mobilitat - Departament de Cultura, Serveis territorials de Barcelona), tal i com
es descriu a l’apartat “Sol·licitud d’informe als organismes afectats” del present informe.
- Tanmateix s’ha incorporat d’ofici el següent:
En àmbit 2, s’han qualificat de clau 9 ( Protecció de sistema general), 250 m2 de sòl que en
aprovació inicial es varen qualificar de clau 6b (Sistema general d’espais lliures, parcs
urbans). Aquesta incorporació s’ha portat a terme per tal d’adequar la qualificació
proposada a l’ús actual del sòl definit entre el mur existent de protecció i la via ferroviària.
Al reduir la superfície de sòl 6b, per tal de poder mantenir la superfície de zones verdes,
espais lliures i equipaments per complir amb les cessions obligatòries segons l’article 100
de la llei 3/2012, s’ha ampliat l’àmbit 2 en 225 m2.
En el capítol de I. Memòria, l’apartat “Comparatiu dels sistemes d’espais lliures i
equipaments” ha estat actualitzat el punt 8.2. amb coherència amb les noves superfícies
proposades de sistema general d’espais lliures.
En el capítol II. Normativa, Capítol II, Regulació de les zones verdes i sistemes, l’apartat
“Qualificacions” ha estat actualitzat l’article 9, clarificant el desenvolupament de les peces
qualificades d’espais públics.
En el capítol de I. Memòria, punt 9 “Gestió” i en II. Normativa, Capítol II, Regulació de les
zones verdes i sistemes, l’apartat “Gestió” ha estat actualitzat l’article 10, definint que els
recursos econòmics que integren el patrimoni municipal de sòl i d’habitatge d’acord amb
l’article 223.2 d’aquest del Reglament del TRLU, s’han de destinar segons determina el
punt 224.2 de del Reglament del TRLU. Aquesta cessió d’aprofitament es podrà satisfer en
recursos monetaris i aquests es podran destinar a l’execució de l’equipament públic en
planta baixa de la franja d’edificació proposada, en l’àmbit1, fent mitgera amb l’edificació
existent, i es detalla en punt VI. Agenda i avaluació econòmica i financera.
En el capítol de II. Normativa, en l’art. 11. Condicions de l’edificació i ús, Zona subjecte a
volumetria especifica (clau 18hp), s’ha especificat la densitat, on s’estableix un nombre
màxim d’habitatges com a resultat d’aplicar un mòdul de 80 m²/hab al sostre destinat
residencial en règim lliure i un mòdul de 80 m²/hab al sostre residencial en règim de
protecció, resultant un total de 76 habitatges. En mateix article, Sistema d’equipament
públic (clau 7b), s’ha especificat el tipus d’equipament docent en els1.530 m2 de sòl
qualificats d’equipament públics.
En el capítol de II. Normativa, s’ha introduït l’art. 14. Ordenació de volums, per tal de que en
el tràmit de llicència, tenir un cert marge per poder definir amb precisió aspectes de detall i
integració a l’entorn de l’edifici a construir en l’àmbit 1.
En el capítol VI. Agenda i Avaluació econòmica i Financera, s’han especificat els terminis
des de la data d’aprovació definitiva de la Modificació del PGM per tal d’aconseguir la
condició de solar i la construcció de l’edificació. També s’ha afegit la puntualització dels
terminis per a l’execució dels habitatges amb protecció oficial d’acord amb l’article 68.2.h
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del RLU, així com en el punt “Rendiment econòmic de la proposta”, s’han considerat com a
cost les despeses de construcció de l’estructura i de l’acabat de façana tancada de
l’equipament públic de cessió obligatòria situat a la planta baixa dins de l’edificació
proposada en l’àmbit 1, així com en el càlcul del valor de cessió de l’aprofitament mig.
En la documentació gràfica s’han grafiat correctament les línees que defineixen la zona de
domini públic i la zona de protecció ferroviària.
D’acord amb l’apartat 2 de l’article 112 del RLU, els canvis introduïts al document de la
MPGM o bé d’ofici o bé per l’estimació de les prescripcions als informes dels organismes
afectats, no comporten l’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general o al model
d’ordenació del territori ni respecte a la classificació del sòl i no es consideren canvis
substancials. Així mateix, d’acord amb l’apartat 3 de l’article 112 del RLU, els canvis
introduïts al document consistents en l’ampliació de l’àmbit, l’ajust de les qualificacions
urbanístiques i canvis en les previsions sobre sistemes urbanístics generals, al no estar
inclosos en els casos indicats en l’apartat 2 de l’article 112, no comporten l’exigència d’un
nou termini d’informació pública, però s’han de fer constar en l’acord d’aprovació.
D’altra banda, considerant que a l’àmbit 2, la parcel·la delimitada pels carrers de Pau Vila,
Jacinto Benavente i Pompeu Fabra, el PERI Canyadó, li assigna l’ús de centre cultural i
d’equipament sanitari i li aplica el sistema d’expropiació i li determinen el cost d’adquisició
del sòl. Tanmateix, la propietat de la parcel·la, Litoral Canyadó, va entrar al departament de
Gestió Urbanística, en data 2 de febrer del 2007, full d’advertiment sol·licitant l’expropiació.
D’acord amb l’apartat 5 de l’article 114 del TRLU, es proposa suspendre el còmput dels
terminis per a advertir l’administració que pertoqui, per a presentar el full d’apreuament
corresponent i per a adreçar-se al Jurat d’Expropiació de Catalunya perquè fixi el preu just
establerts pels apartats 1 i 2 de l’article 114 del TRLU.
Vista la proposta i atès que la nova proposta de la modificació presentada 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 i el seu reglament i el Reial Decret
Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, per el que s’aprova el text refós de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana i, en conseqüència, s’informa favorablement i es proposa prosseguir
amb la tramitació de la MPGM a la parcel·la delimitada pels carrers de Pau Vila, Jacinto
Benavente i Pompeu Fabra, a la masia de Can Canyadó i a la carretera de Mataró, de
Badalona.”
Així mateix, en data 2 de desembre de 2015 el Departament Jurídic d’Urbanisme de
Badalona Habitable ha emès informe favorable l’aprovació provisional de la proposta
presentada, amb la conformitat de la Secretaria General, que es transcriu literalment a
continuació:
“I. PROPOSTA PRESENTADA
Per part del Servei d’Ordenació del Territori s’ha presentat la proposta d’aprovació inicial de
la modificació del Pla General metropolità per a la reordenació de la zona en transformació
a equipaments de la parcel·la delimitada pels carrers de Pau Vila, Jacinto Benavente i
Pompeu Fabra la transformació del parc urbà a la masia de Can Canyadó i del vial a la
carretera de Mataró a instància de l’ajuntament de Badalona.
La proposta de Modificació puntal del PGM comprèn un àmbit discontinu situat als barris del
Canyadó i Manresà. L’àmbit 1 del barri de Canyadó es correspon amb una superfície total
de 8.386,32 m2 de sòl, 4.535 m2 que comprenen la parcel·la delimitats pels carrers de Pau
Vila, Jacinto Benavente i Pompeu Fabra, 848,27 m2 que comprenen un tram de vial
colindant a urbanitzar al carrer de Jacinto Benavente, 384,71 m2 que comprenen un tram de
vial al carrer Pompeu Fabra i 2.618,34 m2 que comprenen una part de zona verda de
l’entorn de la masia Can Canyadó. L’àmbit 2 al barri de Manresà, de superfície 2.930 m2 de
sòl de vial situat a la Crta de Mataró amb Torrent de Vallmajor.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 24 de febrer de 2015, va aprovar amb
caràcter inicial la MPGM a la parcel·la delimitada pels carrers de Pau Vila, Jacinto
Benavente i Pompeu Fabra, a la masia de Can Canyadó i a la carretera de Mataró, de
Badalona.
Aquest acord es va publicar en data 9 de març de 2015 en el diari El Periódico i en data 9
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de març de 2015 en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
Durant el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions.
Igualment, es van sol·licitar els informes als organismes afectats per llurs competències
sectorials corresponents. En data 13 d’abril de 2015 l’Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) va emetre informe favorable. En data 14 d’abril de 2015 la Dirección
General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento va emetre informe on es sol·licita previ a
l’aprovació del document, s’incorpori una sèrie de prescripcions i l’informe emès per ADIF.
En data 14 de maig de 2015 va emetre informe desfavorable l’Autoritat del Transport
Metropolità en el sentit que cal incorporar una sèrie de modificacions al document per tal
d’aconseguir una mobilitat sostenible. Finalment, el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya va emetre informe favorable en data 17 de setembre de 2015.
En data 30 de novembre de 2015 l’arquitecta del Departament de Planejament Urbanístic
ha emès un informe mitjançant el qual s’informa favorablement la proposta, per tal que es
prossegueixi la tramitació de l’expedient que incorpora les consideracions assenyalades als
informes dels organismes afectats (ADIF, Direcció General de d’Infraestructures Ferroviàries,
Ministerio de Fomento i ATM, Direcció General de Transports i Mobilitat)
Igualment, el departament de planejament informa que s’han incorporat d’ofici una sèrie de
correccions com ara:
- En àmbit 2, s’han qualificat de clau 9 (Protecció de sistema general), 250 m2 de sòl que
en aprovació inicial es varen qualificar de clau 6b (Sistema general d’espais lliures,
parcs urbans). Al reduir la superfície de sòl 6b, per tal de poder mantenir la superfície
de zones verdes, espais lliures i equipaments per complir amb les cessions obligatòries
segons l’article 100 de la llei 3/2012, s’ha ampliat l’àmbit 2 en 225 m2. Així, s’ha
actualitzat el punt 8.2. amb coherència amb les noves superfícies proposades de
sistema general d’espais lliures.
- En el capítol II. Normativa, Capítol II, Regulació de les zones verdes i sistemes, l’apartat
“Qualificacions”” ha estat actualitzat l’article 9, clarificant el desenvolupament de les
peces qualificades d’espais públics.
- En el capítol de I. Memòria, punt 9 “Gestió” i en II. Normativa, ha estat actualitzat
l’article 10, definint que els recursos econòmics que integren el patrimoni municipal de
sòl i d’habitatge d’acord amb l’article Reglament de la Llei d’urbanisme. Aquesta cessió
d’aprofitament es podrà satisfer en recursos monetaris i aquests es podran destinar a
l’execució de l’equipament públic en planta baixa de la franja d’edificació proposada.
- En el capítol de II. Normativa, en l’article 11. Condicions de l’edificació i ús, Zona
subjecte a volumetria especifica (clau 18hp), s’ha especificat la densitat, on s’estableix
un nombre màxim d’habitatges com a resultat d’aplicar un mòdul de 80 m²/hab al sostre
destinat residencial en règim lliure i un mòdul de 80 m²/hab al sostre residencial en
règim de protecció, resultant un total de 76 habitatges. En mateix article, Sistema
d’equipament públic (clau 7b), s’ha especificat el tipus d’equipament docent en els
1.530 m2 de sòl qualificats d’equipament públics.
- En el capítol de II. Normativa, s’ha introduït l’article 14. Ordenació de volums, per tal de
que en el tràmit de llicència, tenir un cert marge per poder definir amb precisió aspectes
de detall i integració a l’entorn de l’edifici a construir en l’àmbit 1.
- En el capítol VI. Agenda i Avaluació econòmica i Financera, s’ha afegit la puntualització
dels terminis per a l’execució dels habitatges amb protecció oficial d’acord amb l’article
68.2.h del RLU. Tanmateix en el punt “Rendiment econòmic de la proposta”, s’han
considerat com a cost les despeses de construcció de l’estructura i de l’acabat de
façana tancada de l’equipament públic de cessió obligatòria situat a la planta baixa dins
de l’edificació proposada en l’àmbit 1, així com en el càlcul del valor de cessió de
l’aprofitament mig.
- En la documentació gràfica s’han grafiat correctament les línees que defineixen la zona
de domini públic i la zona de protecció ferroviària.
Analitzat el document, que consisteix en una memòria que determina l’àmbit, objecte,
justificació i descripció de la proposta, així com la normativa i els plànols d’informació i
ordenació, l’arquitecta del Departament de Planejament Urbanístic informa favorablement la
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proposta per tal de procedir a la tramitació de la present aprovació provisional. Igualment, la
tècnica informa que els canvis introduïts al document aprovat amb caràcter inicial en
resposta a l’informe sectorial i els canvis introduïts d’ofici, no comporten l’adopció de nous
criteris respecte a l’estructura general o al model d’ordenació del territori ni respecte a la
classificació del sòl i no es consideren canvis substancials.
II. NORMATIVA D’APLICACIÓ
La present modificació del Pla General metropolità 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, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, en endavant TRLU. I al trobar-nos davant d’un supòsit de l’apartat c) de l’esmentat
article 96 del TRLUC, és a dir, la present modificació comporta un increment del sostre
edificable, resta subjecte a les prescripcions dels articles 99 i 100 del TRLUC. Així, el
document ha d’incloure com a documentació:
- Identitat de tots les propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades,
públiques o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de la
modificació, i les certificacions pertinents expedides pel Registre de la Propietat i, si
s’escau, pel Registre Mercantil.
- La previsió de l’execució immediata del planejament i l’establiment del termini concret
per a aquesta execució.
- Document de l’avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, com a separata.
- L’incompliment dels terminis establerts per la modificació per a iniciar o acabar les
obres d’urbanització o per a edificar els solars resultants comporta que l’administració
actuant adopti les mesures necessàries perquè l’actuació s’executi o per retornar a
l’ordenació anterior a la modificació.
- El percentatge de cessió del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic.
Igualment, el document preveu l’aplicació de l’article 100.3 del TRLUC relatiu a l’increment
de reserves per a sistemes urbanístics, així com la reserva per a la construcció d’habitatges
de protecció pública prevista a l’article 59.1 h) del TRLUC (el 30% del sostre que es
qualifiqui per a ús residencial de nova implantació.
A l’expedient administratiu 26/D11-14 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic
hi consten les determinacions establertes per l’article 59.1 del Reglament aprovat pel
Decret 305/2006, de 18 de juliol, en endavant RLU, respecte el contingut de la memòria:
- Memòria descriptiva i justificativa del pla.
- Plànols d’informació i ordenació urbanística del territori.
- Normes urbanístiques
- L’agenda i l’avaluació econòmica i financera.
- Documentació ambiental.
-Memòria social.
Així mateix, i en compliment d’allò previst a l’article 85.5 del TRLU es sol·licitaran informe
als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
D’acord amb l’article 97 del TRLUC, Les propostes de modificació d’una figura de
planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i
la conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents.
Així mateix, i en compliment d’allò previst a l’article 85.5 del TRLU es van sol·licitar informe
als organismes afectats per raó de llurs competències, i s’han incorporat els informes
emesos.
Igualment, s’escau assenyalar que les incorporacions fetes a l’expedient no tenen
naturalesa de substancials en els termes que s’expressa l’article 112.2 del RLUC i no
comporten l’exigència d’un nou termini d’informació pública, però caldrà fer constar a l’acord
d’aprovació que s’han introduït canvis en les qualificacions urbanístiques de conformitat
amb l’article 112.3 del RLUC.
Finalment, caldrà procedir a suspendre, d’acord amb l’apartat 5 de l’article 114 del TRLU, el
còmput dels terminis per a advertir l’administració que pertoqui, per a presentar el full
d’apreuament corresponent i per a adreçar-se al Jurat d’Expropiació de Catalunya perquè
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fixi el preu just establerts pels apartats 1 i 2 de l’article 114 del TRLU, mitjançant el
procediment establert als articles 73 i 74 del TRLUC.
III. PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL
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 amb
caràcter provisional pel Ple Municipal, en virtut de la facultat que li atribueix l'article 22.2.c)
de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 52.2 c)
del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat per DL
2/2003, de 28 d’abril, acord que, conforme l’apartat II) de l’article 47.2 de la LRBRL i
l’apartat k) de l’article 114.3 del TRLMRLC, requereix que sigui adoptat amb el vot favorable
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
Atès que aquesta aprovació requereix un quòrum de votació especial, s’ha emès l’informe
preceptiu, favorable, per part de la Secretaria General, de conformitat amb l’article 179 del
Text Refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003.
En conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que el Tinent
d’Alcalde de Badalona Habitable, a proposta del Cap del Servei d’Ordenació del Territori,
proposi al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional la modificació del Pla general metropolità per a
la reordenació de la zona en transformació a equipaments de la parcel·la delimitada pels
carrers de Pau Vila, Jacinto Benavente i Pompeu Fabra, la transformació del parc urbà a la
masia de Can Canyadó i del vial a la carretera de Mataró de Badalona, en el ben entès que
els canvis introduïts al document aprovat inicialment 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, però cal fer constar que s’han introduït canvis en les
qualificacions urbanístiques de conformitat amb l’article 112.3 del RLUC.
SEGON.- Suspendre, d’acord amb l’apartat 5 de l’article 114 del TRLU, el còmput dels
terminis per a advertir l’administració que pertoqui, per a presentar el full d’apreuament
corresponent i per a adreçar-se al Jurat d’Expropiació de Catalunya perquè fixi el preu just
establerts pels apartats 1 i 2 de l’article 114 del TRLU, mitjançant el procediment establert
als articles 73 i 74 del mateix text legal.
TERCER.- Donar trasllat de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona per tal d’assolir l’aprovació definitiva, d’acord amb l’article 80 del
TRLUC.
SENYOR LLADÓ: Bona tarda a tots. Explico breument per la gent que ens puguin estar
seguint, per les persones que ens acompanyen a la Sala i pels regidors que no estaven a la
Comissió Informativa on vam explicar aquest tema. Estem parlant d’una aprovació
provisional d’una modificació del Pla general metropolità, per tant, es va aprovar inicialment
ja fa uns mesos, ha seguit la seva tramitació, no hi ha hagut al·legacions i portem allò que
es va aprovar inicialment amb una petita modificació que us explicaré i que no varia en
substància l’expedient i per tant, no ens obliga a fer l’aprovació inicial una altra vegada.
Estem parlant de la parcel·la ocupada per Jumberca, per la fàbrica Jumberca, a la qual es
proposa un canvi de planejament en virtut del qual hi ha una part que es destina a
habitatge, amb la preceptiva reserva d’habitatge protegit, amb una part també de zona
verda i una part d’equipament. Això és el que es va aprovar inicialment i la variació que
proposem avui i que els vam explicar també a la Comissió Informativa és que en aquesta
part d’equipament, que es definia com a sanitari i cultural, l’adrecem a equipament escolar.
I això és perquè fruit de les converses que hem tingut, tant amb els veïns com amb la
comunitat educativa de la zona, que sabeu que està organitzada amb la PILA, que defensa
el nou institut Lola Anglada, que segons la previsió demogràfica, hauria d’anar a la zona, es
pugui fer a l’antic edifici de l’escola. És un edifici que sabeu que és patrimoni, és patrimoni
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però és petit i que és petit per un institut, per tant, caldria construir un edifici annex. Aquest
edifici annex hauria d’anar a la zona tradicionalment ocupada pel pati o les pistes
esportives, i per tant, ens quedaria pendent un espai per això, per a les pistes esportives,
que és el que es defineix en aquesta part d’equipament que queda just a tocar, queda just
contigu a l’espai de l’antiga escola. Per tant, es manté el gruix de l’expedient, amb aquesta
incorporació. Recordeu també que hi havia una reserva en els baixos de l’edifici d’uns 400
metres quadrats que es destinava, que els veïns sembla que voldrien destinar a alguna
mena d’equipament per a la gent gran, això no varia. Per tant, senzillament el que es fa és
apuntar aquest canvi que creiem que és interessant perquè en aquesta negociació que es
té amb la delegació territorial d’Ensenyament hi ha un element més que podria facilitar el
desbloqueig de la situació. Per tant i resumint, tindríem habitatge amb una part d’habitatge
protegit, aquest canvi en el que seria l’equipament, i una cosa que també hem negociat que
ens sembla interessant, que és una petita variació en el Pla d’etapes que es proposa al
promotor. Per d’una banda fer que la urbanització de tot l’espai, també el condicionament
d’aquesta parcel·la d’equipament sigui abans que no pas la construcció. En tot cas tenim un
límit de quatre anys en el Pla d’etapes i ens els dos primers haver ja la urbanització, per
evita que la cosa quedi penjada i que per tant, quan ho necessitem no tinguem tot el tema
empantanegat. Tot plegat també tenia un interès addicional que era poder evitar un risc
d’expropiació que teníem, de demanda d’expropiació sobre el sector que teníem damunt la
taula i que d’aquesta manera podem neutralitzar. Per tant, aquesta seria una mica
l’explicació, que ja és la que vam fer a la comissió informativa però que d’alguna manera,
per la importància de l’expedient que portem avui a aprovació provisional avui, m’ha
semblat que estava bé compartir-ho en sessió plenària.
SENYOR GARCIA: Bona tarda, anunciar que des del grup Popular votarem favorablement
a aquest dictamen, com no pot ser d’una altra manera, perquè és un dictamen que vam
iniciar a l’anterior legislatura i que la seva aprovació inicial es va dur a terme en els primers
mesos de l’any 2015. És un projecte que entenem que dóna resposta a una demanda d’una
part molt concreta de la ciutat de Badalona i de manera molt especial del barri de Canyadó,
desbloquejant històricament una situació, com apuntava el regidor, de Jumberca, a on ens
dóna una solució que ens sembla favorable. Però sí que, i insisteixo que votarem
favorablement perquè és un projecte que el 95 % és el que va realitzar el govern del Partit
Popular, però sí que ha fet una matisació que m’agradaria que aclarís, ha dit que
proposaven un canvi amb l’equipament. Nosaltres, un dels objectius que vam deixar molt
clars a l’aprovació inicial i era un acord amb els veïns del barri de Canyadó i del barri del
Manresà, era que allà hi aniria un casal d’avis. I això per a nosaltres és condició sine qua
non. Ens sembla bé la proposta d’ampliar el que és l’equipament per donar resposta al
possible institut Lola Anglada, no hi ha res a dir, favorable, com no pot ser d’una altra
manera, però sí que vostè ha dit, escolti proposem aquest canvi. Doncs escolti, anem a
aclarir-ho bé perquè d’aquí a dos mesos o d’aquí a tres mesos no tinguéssim una sorpresa
tots plegats. Si el que hi ha és una ampliació d’usos, per un costat casal d’avis, per
entendre’ns, i per l’altra s’amplia perquè hi pugui caber el tema escolar, el tema de l’institut,
com no pot ser d’una altra manera i com creiem, nosaltres hi donarem suport. Si el que fem
és retallar equipament del casal d’avis per donar-li un altre tipus d’ús aquí no hi
coincidiríem. Per tant, jo li demanaria senyor regidor, que ho expliqui molt bé, perquè
perquè no hi hagi cap tipus de problema.
SENYOR LLADÓ: Disculpa si no m’he expressat bé, m’ha semblat que deixava molt clar
que una cosa era l’equipament de quatre-cents metres quadrats previst en els baixos de
l’edifici, aquest no entra en discussió, és una cosa que hem parlat amb l’Associació de
Veïns i està clar que tindrà l’ús que ells, que són coneixedors del barri etc., creguin que és
més interessant per la zona. I que una altra cosa és la parcel·la que el planejament defineix
com a equipament, que inicialment es definia com a sanitari cultural, sense un ús previst,
que en aquest cas sabem que sí que tenim una demanda concreta, que ens sembla
enraonada, de la comunitat educativa, decidim canviar de sanitari a cultural a escolar.
SENYOR FALCÓ: Sí, per donar suport a aquesta proposta, ja ho vam fer inicialment perquè
ens semblava que havíem de resoldre la qüestió de Jumberca, evidentment, que havíem de
donar sortida a una possible expropiació a la qual tenien dret als propietaris. També perquè

Ple sessió núm. 17 / 22-12-2015

pàg. 56

Secretaria General

vam fer la proposta en l’anterior mandat que l’escola Lola Anglada que quedava buida,
pogués convertir-se en un institut. Vam fer alguna iniciativa en aquest sentit, que va topar
amb el fet, com deia el regidor, que aquest institut per ser-ho complert, per ser-ho d’ESO i
de Batxillerat, necessitava més espia, i aquesta és una proposta que li dóna més espai per
fer possible aquesta cessió i aquest intercanvi i diàleg que es té amb el Departament
d’Ensenyament, que no s’ha esmentat fins ara, però que el voldria esmentar, ja ho dic,
perquè després hi ha una moció sobre qüestions escolars que en el seu punt setè parla
precisament d’això, i crec que la decisió que prenem avui en aquest Ple aprovant això,
facilitat que aquest estudi es pugui acabar, i em sembla que a més a més, pot acabar bé.
Quan a la reflexió sobre els equipaments i aquests quatre-cents metres que l’anterior
govern es va comprometre amb l’Associació de Veïns de Canyadó perquè fos un casal
d’avis. Jo crec que ens hauríem d’intentar acostumar i comprometre a què si no hi ha res
que digui el contrari, que sigui per a un casal d’avis, però que siguem capaços d’obrir la
reflexió i l’estudi de quin és el tipus d’equipament més necessari en tota aquella zona.
Voldria recordar que tenim un centre cívic que no està al cent per cent de la seva capacitat
o de les seves possibilitats o dels seus usos. Voldria dir que tenim una biblioteca amb sales
suficients que s’han d’explotar encara més. I que crec que a la ciutat en general, no només
al barri de Canyadó sinó a la ciutat en general, quan parlem d’equipaments hem d’intentar
racionalitzar i objectivitzar el que necessitem. Per això en l’anterior Ple demanàvem que
s’estudiés el futur d’aquesta escola, crec que en deien el parvulari Llibertat al barri del Sant
Crist i que ho estudiéssim amb criteris sociològics, demogràfics i tècnics. I també
demanaria que la decisió sobre traslladar el casal d’avis aquí sigui presa també en els
mateixos termes, no fos cas que apostéssim per una cosa que ja existeix o que deixéssim
d’atendre’n una altra que potser seria més necessària. No sé si un centre de dia o qualsevol
altra cosa, però només voldria, sense estar en contra que sigui un casal d’avis evidentment,
que quan es prengui la decisió la tinguem ben apamada, la tinguem ben estudiada i no
estiguem duplicant oferta de serveis que ja poden estar existint en aquests moments. En tot
cas, aquest és un dictamen per celebrar, que crec que és bo, que li dóna al barri de
Canyadó un futur d’equipament amb institut inclòs i que entre tots l’hem d’acabar de
treballar. Gràcies.
SENYORA ALCADESSA: Moltes gràcies senyor Falcó. En tot cas només dir que
evidentment, tant pel que fa a l’acord que haurem de tenir sobre el pla d’equipaments a la
ciutat, com per tot el treball que hi haurà a través dels districtes a l’hora de posar al dia les
necessitats en relació als equipaments que s’han de tenir, entenc que són compatibles les
dues intervencions, que preferentment i tal i com es va quedar, aquest és un equipament
que està pensat que ha de ser per a la gent gran, que aquest acord d’avui no va en
contradicció en absolut amb això, però que evidentment, si en el moment de construir-lo hi
hagués un consens amb els agents del territori i tots nosaltres al Ple, que hagués de ser
una altra cosa, així ho hauríem d’acordar.
Votació:
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor, 27.
15. Aprovació provisional de la Modificació del Pla general metropolità al carrer de
Sant Sebastià 46-54 i a l'avinguda de Biscaia 26.
PROPOSTA D’ACORD de l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general
metropolità al carrer de Sant Sebastià 46-54 i a l’avinguda de Biscaia 26 de Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 30 de novembre de 2015 pel cap del servei d’Ordenació del
Territori que reproduït literalment diu:
“I N F O R M E
Informe tècnic relatiu a l’expedient número 6/D5-15 referent a la tramitació de la proposta
de Modificació del PGM al carrer de Sant Sebastià 46-54 i a l’avinguda de Biscaia 26.
Antecedents
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 27 d’abril de 2015, va aprovar amb
caràcter inicial la Modificació del PGM al carrer de Sant Sebastià 46-54 i a l’avinguda de
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Biscaia 26. L’esmentat acord es va publicar al diari El Periódico i al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona en data en data 11 de maig de 2015.
Iniciativa
La Modificació del PGM es formula per iniciativa pública de l’Ajuntament de Badalona.
Objecte
La Modificació del PGM es planteja amb un doble objectiu. D’una banda, es planteja
articular la conservació i protecció dels valors artístics, històrics i arquitectònics de la masia
del carrer de Sant Sebastià, situada al carrer de Sant Sebastià 46, qualificada de sistema
d’equipaments públics i inclosa en la fitxa D-9 del Pla Especial de Protecció del Patrimoni.
Per altra banda, es planteja modificar el polígon d’actuació aïllat a executar pel sistema
d’expropiació previst pel planejament vigent al carrer de Sant Sebastià 46-54, delimitant un
nou polígon d’actuació discontinu, a executar pel sistema de reparcel·lació en la modalitat
de compensació bàsica, que abasta els sòls situats al carrer de Sant Sebastià 46 i a
l’avinguda de Biscaia 26 i que permetrà obtenir gratuïtament la titularitat pública de la masia
del carrer de Sant Sebastià i la seva consolidació.
Àmbit del sector de planejament
Els terrenys inclosos en la Modificació del PGM defineixen un sector de planejament
discontinu amb una superfície total de 1.650 m², format pels 2 àmbits següents:
- L’àmbit A carrer de Sant Sebastià està situat al barri de Dalt de la Vila, té una superfície
total de 247 m² i comprèn les parcel·les amb front al carrer de Sant Sebastià números
46 i 54 on s’ubica la masia denominada Can Trias.
- L’àmbit B avinguda de Biscaia està situat al barri de Bufalà, té una superfície total de
1.403 m² i comprèn la parcel·la situada amb front a l’avinguda de Biscaia 26 cantonada
amb carrer de Múrcia.
Planejament vigent
El planejament urbanístic d’aplicació al sector és el següent:
Planejament general
·
Pla General Metropolità.
Data aprovació: 14/07/1976. Data publicació: 19/07/1976
Planejament derivat
Àmbit A carrer Sant de Sebastià:
·
Pla Especial de Protecció del Patrimoni.
Catàleg normatiu d’edificis i conjunts urbans:
- Fitxa B-3: Subsòl de la ciutat romana de Baetulo
- Fitxa D-9: Masia (Can Trias)
Data aprovació: 27/10/1984. Data publicació: 29/10/1984
·
Pla de millora urbana del nucli històric de Dalt de la Vila
Data aprovació: 3/12/2009. Data publicació: 17/12/2009.
Àmbit B avinguda de Biscaia:
·
Pla parcial Torrent de la Font.
Data aprovació: 5/4/1995. Data publicació: 12/6/1995
·
Estudi de detall sector “Torrent de la Font” polígon 1 de Badalona.
Data aprovació: 25/7/2000. Data publicació: 8/8/2000
Classificació i qualificació
Els terrenys inclosos en l’àmbit A carrer de Sant Sebastià estan classificats com a sòl urbà
consolidat, estan qualificats de sistema d’equipaments (clau 7b) i es troben dins la unitat
d’actuació aïllada número 3 (AA3) Can Trias, a executar mitjançant el sistema
d’expropiació.
En data 3 de novembre de 2005 i d’acord amb l’article 108 del TRLU, els titulars de la finca
situada al carrer de Sant Sebastià 46, van advertir l’administració competent de llur propòsit
d’iniciar l’expedient d’apreuament per l’expropiació forçosa de la finca qualificada de
sistema d’equipaments.
El Pla Especial de Protecció del Patrimoni inclou els sòls de l’àmbit A dins la fitxa B-3
Subsòl de la ciutat romana de Baetulo i la fitxa D-9 masia al carrer de Sant Sebastià.
Estructura de la propietat
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L’estructura de la propietat de les finques incloses en l’àmbit de la Modificació puntual del
PGM es detalla al quadre al següent:
ÀMBIT A Carrer Sant Sebastià 46-54
Propietari
Francisco
Buera
Inmobiliaria
S.L.

Planas

Alarcón,

Adreça

Referència cadastral

Sup. m²

CL SANT SEBASTIÀ 54
68

7193214DF3879C0001GD
(Porció)

72

CL SANT SEBASTIÀ 46
68

7193213DF3879C0001YD

175

Referència cadastral

Sup. m²

6806101DF3960F0001SE

1.403

ÀMBIT B Avinguda de Biscaia 26
Propietari

Adreça

AV BISCAIA 26
Inmobiliaria Alarcón, S.L.
68

Documentació
D’acord amb l’article 59 del TRLU, la proposta de Modificació puntual del PGM està
integrada pels següents documents:
A. MEMÒRIA
B. AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
C. CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR
D. MEMÒRIA SOCIAL
E. NORMATIVA
F. ANEXOS
G. PLÀNOLS
Descripció de la proposta
La present Modificació del PGM planteja la reordenació urbanística dels sòls amb front als
carrers de Sant Sebastià 46-54 al barri de Dalt de la Vila (àmbit A) i dels sòls amb front a
l’avinguda de Biscaia 26 cantonada amb el carrer de Murcia al barri de Bufalà (àmbit B).
Per permetre la cessió gratuïta de la masia del carrer de Sant Sebastià situada al barri de
Dalt de la Vila es proposa ajustar la qualificació del sistema d’equipament públic de l’àmbit
A i modificar la qualificació de la zona d’edificació privada d’ús no residencial (clau EP) de
l’àmbit B.
A l’àmbit A es proposa ajustar la qualificació del sistema d’equipaments, de manera que
només abasti la finca propietat d’Inmobiliaria Alarcón, S.L. i deixant la finca propietat de
Francisco Planas Buera amb la qualificació de zona de nucli antic (clau 12a).
A l’àmbit B es proposa la transformació dels usos de la zona d’edificació privada d’ús no
residencial (clau EP) a l’ús residencial. Es defineixen dues parcel·les amb tipus d’ordenació
segons volumetria específica destinades a habitatge amb la qualificació de zona d’edificació
privada (clau EPhpo) i zona d’edificació privada (clau EP) amb una superfície de 288 m² i
522 m² respectivament i una zona verda de 593 m² que amplia la zona verda colindant amb
front als carrers de Murcia i de Cantàbria i permet la seva connexió amb la plaça de l’Aragó.
Als efectes de garantir el repartiment de beneficis i càrregues i el deure de cessió de
l’increment d’aprofitament del sector que comporta la proposta, es delimita un polígon
d’actuació discontinu denominat P.A.1, de 1.578 m² de superfície a executar pel sistema de
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, que abasta les finques propietat
d’Inmobiliaria Alarcón, S.L. situades al carrer de Sant Sebastià 46 i a l’avinguda de Biscaia
26.
Considerant el precari estat de conservació dels murs de la masia del carrer de Sant
Sebastià, la proposta incorpora la modificació de la fitxa D-9 masia al carrer de Sant
Sebastià del Pla Especial de Protecció del Patrimoni, amb la definició d’uns nous
paràmetres d’intervenció que facilitin la recuperació i implantació d’usos dotacionals
previstos al planejament.
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Atès que l’actuació que es proposa planteja una transformació d’usos que comporta un
increment de l’aprofitament, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 43 del TRLU, al document
s’especifica que els propietaris han de cedir gratuïtament a l’administració actuant el sòl
corresponent al 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic del sector, que s’avalua en
89.444,03 €. Tanmateix, considerant que la masia del carrer de Sant Sebastià està inclosa
en la fitxa D-9 del Pla Especial de Protecció del Patrimoni i d’acord amb l’article 224.2 del
reglament del TRLU, a la proposta es concreta que aquesta cessió d’aprofitament es
satisfarà en recursos monetaris, que es destinaran a l’execució d’obres de conservació,
rehabilitació o millora de la masia.
A l’Agenda es preveu una única etapa d’execució de la Modificació del PGM amb un termini
de sis anys des de la seva aprovació definitiva, en que s’executarà la urbanització de
l’àmbit B i es sol·licitaran les llicències d’obres pertinents.
A l’Avaluació econòmica i financera s’incorpora una avaluació econòmica de la rendibilitat
de l’operació, en la qual es justifica, en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat
de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació:
ORDENACIÓ VIGENT
Valor finca zona EP ús no residencial àmbit B
966.100,00 €
Expropiació AA3 PMU nucli històric Dalt de la Vila
530.996,00€
TOTAL ORDENACIÓ VIGENT
1.497.096,00 €
NOVA ORDENACIÓ
Valor finca zona EP ús residencial àmbit B
Costos d’urbanització vinculats a la nova ordenació
àmbit B (*)
Cessió del 15% de l’increment d’aprofitament
TOTAL NOVA ORDENACIÓ

1.562.393,50 €
- 41.281,70 €
- 89.444,03 €
1.431.667,77 €

BALANÇ
-65.428,23 €
A l’Annex F.2 s’inclou la Relació de propietaris de les finques incloses en l’àmbit del sector
de planejament, durant els 5 anys anteriors a l’inici del procediment de la Modificació
puntual del PGM, amb les corresponents certificacions cadastrals que ho acrediten.
Les superfícies de sistemes, zones, edificabilitat i usos existents i proposats al sector de
planejament es resumeixen als quadres següents:
QUALIFICACIONS
ÀMBIT A
Sistema d’equipaments (7b)
Zona de nucli antic (12a)
ÀMBIT B
Sistema de parcs i jardins urbans (6b)
Zona d’edificació privada (EP)
Zona d’edificació privada (EP-hpo)
TOTAL

EDIFICABILITAT
ÀMBIT B
Edificabilitat ús no residencial
Edificabilitat ús residencial R.LL.

PLANEJAMENT
VIGENT
247,00

m²

1.403,00

m²

593,00 m²
522,00 m²
288,00 m²

1.650,00

m²

1.650,00 m²

PLANEJAMENT VIGENT
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175,00 m²
72,00 m²

PROPOSTA MPGM

2.500 m²
1.750 m²

Edificabilitat ús residencial H.P.O. R.G.
Edificabilitat ús residencial H.P.O. R.C.
TOTAL

PROPOSTA MPGM

500 m²
250 m²
2.500 m²

2.500 m²
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Justificació i conveniència de l’ordenació
D’acord amb l’article 97 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLU, el
raonament i justificació de la procedència de la iniciativa, així com I’oportunitat i la
conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents que s’exposen a la
proposta són els següents:
·
D’una banda, es planteja articular la conservació i protecció dels valors artístics,
històrics i arquitectònics de la masia situada al carrer de Sant Sebastià 46, qualificada
de sistema d’equipaments públics i inclosa en la fitxa D-9 del Pla Especial de Protecció
del Patrimoni.
·
D’altra banda, es planteja modificar el polígon d’actuació aïllat a executar pel sistema
d’expropiació previst pel planejament vigent al carrer de Sant Sebastià 46-54, delimitant
un nou polígon d’actuació discontinu, a executar pel sistema de reparcel·lació en la
modalitat de compensació bàsica, que abasta els sòls situats al carrer de Sant Sebastià
46 i a l’avinguda de Biscaia 26 i que permetrà obtenir la titularitat pública de la masia
del carrer de Sant Sebastià, destinar l’import de la cessió del 15% de l’increment
d’aprofitament a la seva consolidació, la creació de 750 m² de sostre destinat a
habitatge protegit i la cessió i urbanització dels sòls qualificats de sistema d’espais
lliures situats al barri de Bufalà resultants de la nova ordenació.
El precari estat de conservació de la masia del carrer de Sant Sebastià i dels sòls sense
desenvolupar a l’avinguda de Biscaia repercuteixen negativament en la imatge urbana dels
barris de Dalt de la Vila i Bufalà. La proposta de Modificació del PGM permetrà obtenir la
titularitat pública i la consolidació de la masia del carrer de Sant Sebastià i la construcció
d’habitatges lliures i protegits i d’espais públics que cobreixen les necessitats dels barris de
Dalt de la Vila i Bufalà, consolidant l’ordenació del seus teixits urbans i afavorint la cohesió
social de la seva població.
Informació pública
Dins el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions.
Sol·licitud d’informes sectorials als organismes afectats
D’acord amb l’article 85.5 del TRLU s’ha sol·licitat informe als següents organismes afectats
per raó de llurs competències sectorials:
ORGANISME
Data sol·licitud Data informe
Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
14/05/2015
16/06/2015
Departament de Cultura
14/05/2015
01/09/2015
Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
En data 16 de juny de 2015 l’Autoritat del Transport Metropolità, ha emès un informe
favorable, amb unes prescripcions que caldrà tenir en compte en els projectes constructius
o en les mesures de gestió que correspongui:
·
Cal fer una estimació del repartiment modal i distribució territorial de la mobilitat
generada, per tal de millorar la determinació de l’impacte d’aquesta nova mobilitat
sobre les diferents xarxes, tal i com indica el Decret 344/2006.
·
Pel que fa a la xarxa viaria es recomana d’incloure una descripció més detallada de la
xarxa actual, amb dades d’intensitat d' hora punta en feiner i una anàlisi dels nivells de
servei, tal i com indica el Decret 344/2006.
·
Pel que fa a la xarxa de transport públic, es recomana d’incorporar informació dels
horaris, les freqüències, accessibilitat dels vehicles i de les parades, per tal d’avaluar
l’impacte de la nova mobilitat generada.
·
Es recomana esmenar l’avaluació de la incidència de la mobilitat sobre la
contaminació atmosfèrica i preveure mesures que permetin reduir aquestes emissions.
·
Cal tenir en compte la irrupció dels vehicles elèctrics. Per tant cal dotar de punts de
recàrrega elèctrica per a turismes i motocicletes, d’acord amb el que estableix el Reial
Decret 1053/20144.
·
En relació a la xarxa per a vianants, resulta imprescindible garant tir les condicions
d’accessibilitat a la vorera de l’avinguda de Biscaia i també garantir la continuïtat de la
xarxa per a vianants en el creuament dels vials de l’entorn (connexió cap a les parades
de transport públic).
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·

Cal aportar la documentació gràfica que se cita en l’estudi, representats en una escala
adequada (1:5.0000).
Departament de Cultura
En data 1 de setembre de 2015 el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha
emès informe favorable.
Conclusions
Per donar compliment a les prescripcions que s’especifiquen a l’informe emès per l’Autoritat
del Transport Metropolità, al document que es presenta per a la seva aprovació provisional
s’ha completat l’Annex 4. Justificació de les mesures adoptades per a facilitar l’assoliment
d’una mobilitat sostenible en el municipi.
Així mateix, s’han incorporat d’ofici els següents aspectes:
- Al capítol A. Memòria s’han ajustat les superfícies del sistema d’espais lliures (clau 6b) i
de la zona d’edificació privada (clau EP) de l’àmbit B avinguda de Biscaia, per millorar
les condicions d’assolellament i privacitat des edificacions veïnes i s’ha incorporat
l’apartat 7 amb l’anàlisi dels equipaments dins l’àmbit del Pla de millora urbana del nucli
històric de dalt de la vila.
- Al capítol B. Agenda i avaluació econòmica i financera s’han modificat els següents
aspectes:
S’ha corregit l’increment de despeses que representa l’ampliació de la superfície del
sistema d’espais lliures de l’àmbit B.
S’han especificat els terminis per a l’execució dels habitatges amb protecció oficial.
- Al capítol D. Normativa s’han modificat els següents articles:
A l’article 8 s’ha incorporat que l’incompliment dels terminis establerts per la modificació
per a iniciar o acabar les obres d’urbanització o per a edificar els solars resultants
comporta que l’administració actuant adopti les mesures necessàries perquè l’actuació
s’executi o per retornar a l’ordenació anterior a la modificació.
A l’article 12 s’ha concretat la definició dels paràmetres edificatoris de les zones
d’edificació privada (claus EP i EPhpo).
- Al capítol G. Plànols s’han modificat els plànols P.01 ZONIFICACIÓ, P.02 CONDICIONS
D’EDIFICACIÓ i P.04 RESUM DE LA PROPOSTA, per incorporar els canvis introduïts
en les superfícies del sistema d’espais lliures (clau 6b) i la zona d’edificació privada (clau
EP).
- S’ha afegit l’Annex 7. Situació dels equipaments públics i privats existents dins l’àmbit
del Pla de millora urbana del nucli històric de Dalt de la Vila
D’acord amb l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, els canvis introduïts al
document aprovat amb caràcter inicial en resposta als informes sectorials així com els
introduïts d’ofici, no comporten l’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general o al
model d’ordenació del territori ni respecte a la classificació del sòl i no es consideren canvis
substancials.
Així mateix, d’acord amb l’apartat 3 de l’article 112 del Reglament de la Llei d’urbanisme,
els canvis introduïts al document consistents en l’ajust de les qualificacions urbanístiques
dels sòls qualificats de sistema d’espais lliures públics, al no estar inclosos en els casos
indicats en l’apartat 2 de l’article 112, no comporten l’exigència d’un nou termini
d’informació pública, però s’han de fer constar en l’acord d’aprovació provisional.
D’altra banda, considerant que a l’àmbit A carrer de Sant Sebastià el planejament vigent
delimita una unitat d’actuació aïllada a executar pel sistema d’expropiació i que en data 4
de novembre de 2005 INMOBILIARIA ALARCÓN, SA va efectuar l’advertiment de l’inici de
l’expedient d’expropiació forçosa de la finca situada al carrer de Sant Sebastià 4648, d’acord amb l’apartat 5 de l’article 114 del TRLU, es proposa suspendre el còmput dels
terminis per a advertir l’administració que pertoqui, per a presentar el full d’apreuament
corresponent i per a adreçar-se al Jurat d’Expropiació de Catalunya perquè fixi el preu just
establerts pels apartats 1 i 2 de l’article 114 del TRLU.
Vista la proposta, i atès que la documentació 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, i el Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text
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refós de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, s’informa favorablement prosseguir amb
la tramitació de la Modificació del PGM al carrer de Sant Sebastià 46-54 i a l’avinguda de
Biscaia 26.”
Així mateix, en data 4 de desembre de 2015 el Departament Jurídic d’Urbanisme de
Badalona Habitable ha emès informe favorable l’aprovació provisional de la proposta
presentada, amb la conformitat de la Secretaria General, que es transcriu literalment a
continuació:
“I. PROPOSTA PRESENTADA
Per part del Servei d’Ordenació del Territori s’ha presentat la proposta d’aprovació
provisional de la modificació del Pla General metropolità al carrer de Sant Sebastià 46-54 i
a l’avinguda de Biscaia 26 amb un doble objectiu. D’una banda, es planteja articular la
conservació i protecció dels valors artístics, històrics i arquitectònics de la masia situada al
carrer de Sant Sebastià 46, qualificada de sistema d’equipaments públics i inclosa en la
fitxa D-9 del Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Per altra banda, es planteja modificar
el polígon d’actuació aïllat a executar pel sistema d’expropiació previst pel planejament
vigent al carrer de Sant Sebastià 46-54, delimitant un nou polígon d’actuació discontinu, a
executar pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, que abasta
els sòls situats al carrer de Sant Sebastià 46 i a l’avinguda de Biscaia 26 i que permetrà la
obtenir gratuïtament la titularitat pública la masia del carrer de Sant Sebastià i la seva
consolidació.
La proposta de Modificació puntal del PGM comprèn un àmbit discontinu amb una
superfície total de 1.650 m², format pels 2 àmbits següents:

L’àmbit A carrer de Sant Sebastià esta situat al barri de Dalt de la Vila, té una
superfície total de 247 m² i comprèn les parcel·les amb front al carrer de Sant Sebastià
números 46 i 54 on s’ubica la masia denominada Can Trias.

L’àmbit B avinguda de Biscaia esta situat al barri de Bufalà, té una superfície total de
1.403 m² i comprèn la parcel·la situada amb front a l’avinguda de Biscaia 26 cantonada
carrer de Múrcia.
L’objecte de la proposta consisteix en: la cessió gratuïta de la masia del carrer de Sant
Sebastià situada al barri de Dalt de la Vila on s’ajusta la qualificació del sistema
d’equipament públic de l’àmbit A de manera que només abasti la finca propietat
d’inmobiliaria Alarcón, S.L. i deixant la finca propietat de Francisco Planas Buera amb la
qualificació de zona de nucli antic (clau 12a).
A l’ambit B es proposa la transformació dels usos de la zona d’edificació privada d’ús no
residencial (clau EP) a l’ús residencial. Es defineixen dues parcel·les amb tipus d’ordenació
segons volumetria especifica destinades a habitatge amb la qualificació de zona d’edificació
privada (clau EPhpo) i zona d’edificació privada (clau EP) amb una superfície de 288 m² i
544,50 m² respectivament i una zona verda de 570,50 m² que amplia la zona verda
colindant amb front al carrers Murcia i Cantàbria i permet la seva connexió amb la plaça de
l’Aragó.
Als efectes de garantir el repartiment de beneficis i càrregues i el deure de cessió de
l’increment d’aprofitament del sector que comporta la proposta, es delimita un polígon
d’actuació denominat P.1, de 1.578 m² de superfície a executar pel sistema de
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, que abasta les finques propietat
d’Inmobiliaria Alarcón, S.L. situades al carrer de Sant Sebastià 46 i a l’avinguda de Biscaia
26.
Igualment, i atès l’estat precari de conservació dels murs de la masia del carrer de Sant
Sebastià, la proposta incorpora la modificació de la fitxa D-9 masia del Pla Especial de
Protecció del Patrimoni, amb la definició d’uns nous paràmetres d’intervenció que facilitin la
recuperació i implantació d’usos dotacionals previstos al planejament.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 27 d’abril de 2015, va aprovar amb
caràcter inicial la Modificació del PGM al carrer de Sant Sebastià 46-54 i a l’avinguda de
Biscaia 26.
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L’esmentat acord es va publicar al diari El Periódico i al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en data en data 11 de maig de 2015. Durant el termini d’informació pública no
s’han presentat al·legacions.
Igualment, es van sol·licitar els informes als organismes afectats per llurs competències
sectorials corresponents. En data 16 de juny de 2015 l’Autoritat del Transport Metropolità
va emetre informe favorable amb unes prescripcions que caldrà tenir en compte en els
projectes constructius o en les mesures de gestió que correspongui, així mateix, en data 1
de setembre de 2015, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va emetre
informe favorable.
En data 30 de novembre de 2015 el Cap del servei d’Ordenació del Territori ha emès un
informe mitjançant el qual s’informa favorablement la proposta, per tal que es prossegueixi
la tramitació de l’expedient, que incorpora les prescripcions assenyalades per 2015
l’Autoritat del Transport Metropolità (s’ha completat l’Annex 4. Justificació de les mesures
adoptades per a facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible en el municipi)
Igualment, el Cap del Servei d’Ordenació del Territori informa que s’han incorporat d’ofici
els següents aspectes:
- Al capítol A. Memòria s’han ajustat les superfícies del sistema d’espais lliures (clau 6b) i
de la zona d’edificació privada (clau EP) de l’àmbit B avinguda de Biscaia, per millorar les
condicions d’assolellament i privacitat des edificacions veïnes i s’ha incorporat l’apartat 7
amb l’anàlisi dels equipaments dins l’àmbit del Pla de millora urbana del nucli històric de
dalt de la vila.
- Al capítol B. Agenda i avaluació econòmica i financera s’han modificat els següents
aspectes:
S’ha corregit l’increment de despeses que representa l’ampliació de la superfície del
sistema d’espais lliures de l’àmbit B.
S’han especificat els terminis per a l’execució dels habitatges amb protecció oficial.
- Al capítol D. Normativa s’han modificat els següents articles:
A l’article 8 s’ha incorporat que l’incompliment dels terminis establerts per la modificació per
a iniciar o acabar les obres d’urbanització o per a edificar els solars resultants comporta que
l’administració actuant adopti les mesures necessàries perquè l’actuació s’executi o per
retornar a l’ordenació anterior a la modificació.
A l’article 12 s’ha concretat la definició dels paràmetres edificatoris de les zones d’edificació
privada (claus EP i EPhpo).
- Al capítol G. Plànols s’han modificat els plànols P.01 ZONIFICACIÓ, P.02 CONDICIONS
D’EDIFICACIÓ i P.04 RESUM DE LA PROPOSTA, per incorporar els canvis introduïts en
les superfícies del sistema d’espais lliures (clau 6b) i la zona d’edificació privada (clau EP).
- S’ha afegit l’Annex 7. Situació dels equipaments públics i privats existents dins l’àmbit del
Pla de millora urbana del nucli històric de Dalt de la Vila
Analitzat el document, que consisteix en una memòria que determina l’àmbit, objecte,
justificació i descripció de la proposta, així com la normativa i els plànols d’informació i
ordenació, el Cap del Servei d’Ordenació del Territori informa favorablement la proposta
per tal de procedir a la tramitació de la present aprovació provisional. Igualment, la tècnica
informa que els canvis introduïts al document aprovat amb caràcter inicial en resposta a
l’informe sectorial i els canvis introduïts d’ofici, no comporten l’adopció de nous criteris
respecte a l’estructura general o al model d’ordenació del territori ni respecte a la
classificació del sòl i no es consideren canvis substancials.
II. NORMATIVA D’APLICACIÓ
La present modificació del Pla General metropolità 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, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, en endavant TRLU. I al trobar-nos davant d’un supòsit de l’apartat c) de l’esmentat
article 96 del TRLUC, és a dir, la present modificació comporta un increment del sostre
edificable, resta subjecte a les prescripcions dels article 99 i 100 del TRLUC. Així, el
document ha d’incloure com a documentació:
- Identitat de tots les propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades,
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públiques o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de la
modificació, i les certificacions pertinents expedides pel Registre de la Propietat i, si
s’escau, pel Registre Mercantil.
- La previsió de l’execució immediata del planejament i l’establiment del termini concret
per a aquesta execució.
- Document de l’avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, com a separata.
- L’incompliment dels terminis establerts per la modificació per a iniciar o acabar les
obres d’urbanització o per a edificar els solars resultants comporta que l’administració
actuant adopti les mesures necessàries perquè l’actuació s’executi o per retornar a
l’ordenació anterior a la modificació.
- El percentatge de cessió del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic.
Igualment, el document preveu l’aplicació de l’article 100.3 del TRLUC relatiu a l’increment
de reserves per a sistemes urbanístics, així com la reserva per a la construcció d’habitatges
de protecció pública prevista a l’article 59.1 h) del TRLUC (el 30% del sostre que es
qualifiqui per a ús residencial de nova implantació.
A l’expedient administratiu 6/D6-15 tramitat pel Servei d’Ordenació del Territori hi consten
les determinacions establertes per l’article 59.1 del Reglament aprovat pel Decret 305/2006,
de 18 de juliol, en endavant RLU, respecte el contingut de la memòria:
- Memòria descriptiva i justificativa del pla.
- Plànols d’informació i ordenació urbanística del territori.
- Normes urbanístiques
- L’agenda i l’avaluació econòmica i financera.
- Documentació ambiental.
- Memòria social.
D’acord amb l’article 97 del TRLUC, les propostes de modificació d’una figura de
planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i
la conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents.
Així mateix, i en compliment d’allò previst a l’article 85.5 del TRLU es van sol·licitar informe
als organismes afectats per raó de llurs competències, i s’han incorporat els informes
emesos.
Igualment, s’escau assenyalar que les incorporacions fetes a l’expedient no tenen
naturalesa de substancials en els termes que s’expressa l’article 112.2 del RLUC i no
comporten l’exigència d’un nou termini d’informació pública, però caldrà fer constar a l’acord
d’aprovació que s’han introduït canvis en les qualificacions urbanístiques de conformitat
amb l’article 112.3 del RLUC.
Finalment, caldrà procedir a suspendre, d’acord amb l’apartat 5 de l’article 114 del TRLU, el
còmput dels terminis per a advertir l’administració que pertoqui, per a presentar el full
d’apreuament corresponent i per a adreçar-se al Jurat d’Expropiació de Catalunya perquè
fixi el preu just establerts pels apartats 1 i 2 de l’article 114 del TRLU, mitjançant el
procediment establert als articles 73 i 74 del TRLUC.
III. PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL
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 amb
caràcter provisional pel Ple Municipal, en virtut de la facultat que li atribueix l’article 22.2.c)
de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 52.2 c)
del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat per DL
2/2003, de 28 d’abril, acord que, conforme l’apartat II) de l’article 47.2 de la LRBRL i
l’apartat k) de l’article 114.3 del TRLMRLC, requereix que sigui adoptat amb el vot favorable
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
Atès que aquesta aprovació requereix un quòrum de votació especial, s’ha emès l’informe
preceptiu, favorable, per part de la Secretaria General, de conformitat amb l’article 179 del
Text Refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003.
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En conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que el Tinent
d’Alcalde de Badalona Habitable, a proposta del Cap del Servei d’Ordenació del Territori,
proposi al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional la modificació del Pla general metropolità al
carrer de Sant Sebastià 46-54 i a l’avinguda de Biscaia 26 de Badalona, en el ben entès
que els canvis introduïts al document aprovat inicialment 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, però cal fer constar que s’han introduït canvis en les
qualificacions urbanístiques de conformitat amb l’article 112.3 del RLUC.
SEGON.- Suspendre, d’acord amb l’apartat 5 de l’article 114 del TRLU, el còmput dels
terminis per a advertir l’administració que pertoqui, per a presentar el full d’apreuament
corresponent i per a adreçar-se al Jurat d’Expropiació de Catalunya perquè fixi el preu just
establerts pels apartats 1 i 2 de l’article 114 del TRLU, mitjançant el procediment establert
als articles 73 i 74 del mateix text legal.
TERCER.- Donar trasllat de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona per tal d’assolir l’aprovació definitiva, d’acord amb l’article 80 del
TRLUC.
SENYOR LLADÓ: Una mica amb el mateix criteri d’abans, un tema comentat abastament a
la Comissió Informativa que també hem anat parlant des de la Comissió Informativa fins
avui, però que val la pena també compartir. Estem parlant d’una modificació de Pla general
metropolità una altra vegada, en aquest cas afecta a dos sectors sense continuïtat. D’una
banda una finca que és Can Trias, que és la masia que hi ha al carrer Sant Sebastià, que
és una masia que recordareu que està una mica fora d’alineament, que està tota
apuntalada, és una masia inclosa en el patrimoni. De fet, una masia molt estimada al barri i
un dels elements de patrimoni de Dalt la Vila més interessants i que tenim en una situació
realment complicada a nivell estructural. I que afecta també a un altre sector que és un
solar que hi ha a l’Avinguda Biscaia, estem parlant de Bufalà, entre la zona del Bruc i la
zona de les tres placetes que són les que estan just a sobre del Virolet. Aquí, la propietat
d’aquestes dues parcel·les ens havia fet un apreuament, per tant, havia iniciat un procés
d’expropiació que era pel ministeri de llei i per tant, estàvem amb una disjuntiva. Ara aquí
parlo com a institució, no parlo com a govern, perquè això és una cosa que ve abans del
nostre govern. L’Ajuntament estava en una disjuntiva d’haver de pagar una expropiació del
que s’havia valorat sobre un mig milió d’euros. Aquí, el que es proposa, torna a ser una
aprovació provisional, per tant, un expedient que es va iniciar a l’últim tram del mandat
anterior. És d’una banda la requalificació de la finca de Bufalà, a la qual hi havia un sòl
destinat, el planejament el destinava a comercial, es passa a habitatge. En virtut d’aquesta
operació, l’Ajuntament, la ciutat rep la finca de Can Trias, és a dir, la rep com a sòl
municipal i uns diners per fer la rehabilitació estructural, estructural, no la reforma integral
de la masia sinó senzillament l’estructura. De manera que són dos temes que van
conjuntament, però que suposen el que entenem que són millores i per això ho portem a
aprovació provisional en els dos sectors. Els apunto molt breument, en el cas de Dalt la Vila
entenem que l’operació permet assegurar la part més important de la rehabilitació d’una
finca inclosa en el patrimoni, que és Can Trias, evidentment queda la rehabilitació interior,
que en tot cas està també pendent de l’ús. Això entenem que és una bona notícia,
l’Associació de Veïns i en general el veïnat i també la gent preocupada pel patrimoni de la
ciutat patíem realment per l’estat d’aquesta masia, l’Ajuntament guanya la propietat del
terreny i prop de noranta mil euros per fer aquestes millores estructurals. Tot plegat es situa
també en una Plaça Pau Casals també inaugurada recentment i per tant, poc a poc anem
estenent la millora urbana a un barri que bona falta li fa que és Dalt la Vila. Pel que va al
Bufalà, al carrer Biscaia, teníem aquest solar qualificat de comercial, aquí la ciutat guanya
una part d’habitatge protegit, la urbanització d’una zona que ara teníem amb un solar tancat
i que per tant, a nivell de paisatge urbà i de la quotidianitat oferia també alguns problemes i
per tant, solucionem també aquest tema del solar. Tot plegat també ens endreça una zona
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la qual, com us deia abans, teníem les tres places noves de sobre el Virolet, el Virolet, la
nova Escola Bufalà. Per tant, anem fet una mica també la regeneració en aquesta part de
Bufalà connectant la part històrica del Bruc amb la nova zona d’eixample del barri.
Bàsicament és això, no sé si hi ha alguna pregunta o alguna consideració?
Votació:
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor, 27.
16. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla especial de protecció del
Patrimoni a l'àmbit establert a la fitxa D9, Masia del carrer Sant Sebastià
PROPOSTA D’ACORD de l’aprovació provisional de la modificació del Pla Especial de
protecció del Patrimoni historicoartístic, arqueològic, arquitectònic, típic, paisatgístic i
tradicional de Badalona, a l’àmbit establert a la fitxa D9, masia carrer Sant Sebastià de
Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 30 de novembre de 2015 pel Departament Planejament
Urbanístic que reproduït literalment diu:
“I N F O R M E
Es presenta a tramitació per a la seva aprovació provisional la Modificació puntual del Pla
especial de protecció del Patrimoni historicoartístic, arqueològic, arquitectònic, típic,
paisatgístic i tradicional de Badalona, a l’àmbit establert a la fitxa D9, Masia del carrer Sant
Sebastià.
Aquest planejament es tramita en paral·lel a la Modificació del PGM al carrer de Sant
Sebastià 46-54 i a l’avinguda de Biscaia 26, aprovada inicialment el 27 d’abril de 2015 pel
Ple de l’Ajuntament de Badalona.
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 13 de maig de 2015, va aprovar
amb caràcter inicial la Modificació puntual del Pla especial de protecció del Patrimoni
historicoartístic, arqueològic, arquitectònic, típic, paisatgístic i tradicional de Badalona, a
l’àmbit establert a la fitxa D9, Masia del carrer Sant Sebastià.
L’acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 26 de
maig de 2015 i al diari El Periódico en la mateixa data.
Així mateix, l’anunci esmentat ha estat exposat al Tauler d’anuncis municipal i s’ha editat a
la pàgina web de l’Ajuntament.
No s’han presentat al·legacions al text aprovat amb caràcter inicial.
Objectiu
El present document té per objecte la modificació puntual del Pla especial de Patrimoni:
Fitxa D9 Masia del carrer Sant Sebastià, de Badalona.
Àmbit
L’àmbit del Planejament es correspon amb l’àmbit de l’esmentada fitxa del Catàleg de
Patrimoni, amb una superfície de 502 m².
Justificació de la procedència de la formulació del Pla especial
L’estat de degradació de la masia, així com la nova demanda i voluntat de revitalització del
barri de Dalt de la Vila, porta a l’Ajuntament de Badalona a prendre mesures per tal de
donar un impuls al barri i revitalitzar un edifici inclòs en el Catàleg de Patrimoni
historicoartístic.
Per tractar-se d’una peça protegida pel Pla especial de Patrimoni, es presenta la iniciativa
de modificar la fitxa D9 Masia del carrer de Sant Sebastià de Badalona.
La dicotomia entre la salvaguarda de l’element físic heretat i la necessària transformació
d’aquest per adaptar-se als nous usos està present en totes les intervencions sobre un
element de Patrimoni arquitectònic. El just equilibri entre el present i el passat és el millor
procediment per actuar-hi.
La Modificació de la fitxa es planteja, a l’empara de l’article 7 de les Ordenances generals
del Catàleg de Patrimoni de Badalona on, en referència a l’ordenació de l’activitat municipal
i, en ordre a la protecció, valoració, conservació, utilització i destí dels béns catalogats,
mitjançant la redacció de plans especials, per tal de concretar l’ordenació i millorar els
indrets. En aquets sentit, cal manifestar que la filosofia conservacionista del Pla especial de
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Patrimoni ha estat superada, no només per la realitat evolucionista del municipi, sinó per les
necessitats pròpies de la població.
Planejament vigent
L’àmbit d’aquesta Modificació del Pla especial de Patrimoni està subjecta al Planejament
vigent, el qual serà aplicable en tot allò que no modifiqui la normativa d’aquest:
- Pla General Metropolità, aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976 i publicat al BOP
el 17 de juliol de 1976.
- Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Catàleg normatiu d’edificis i conjunts urbans:
- Fitxa B-3: Subsòl de la ciutat romana de Baetulo
- Fitxa D-9: Masia carrer de Sant Sebastià
Data aprovació: 27/10/1984. Data publicació: 29/10/1984
- Pla de millora urbana del nucli històric de Dalt de la Vila
Data aprovació: 3/12/2009. Data publicació: 17/12/2009.
Planejament en tramitació
- Modificació del PGM al carrer de Sant Sebastià 46-54 i a l’avinguda de Biscaia 26
Data aprovació inicial: 27/04/2015.
Descripció de la proposta
Es proposa una modificació de la fitxa del Catàleg de Patrimoni aprovat definitivament el 27
de setembre de 1984.
Els àmbits de protecció A i B proposats de la fitxa del Catàleg de Patrimoni coincideixen
amb els àmbits vigents del Catàleg aprovat 1984.
- L’àmbit A de protecció proposat coincideix en superfície amb l’aprovat al Catàleg de
1984.
Quant als criteris d’intervenció proposats a la nova fitxa per a aquest àmbit, es modifiquen
els vigents per proposar-ne de nous.
En general, es protegiran els trets tipològics de l’edifici, permetent la rehabilitació per tal
d’adequar la masia a les necessitats actuals. Com a principals valors essencials a protegir
es contemplen els següents:
- Conservació de la composició general de la façana al carrer de Sant Sebastià.
- S’admeten noves obertures a la façana lateral.
- Manteniment dels espais interiors delimitats per les parets mestres.
- En el cas de que la rehabilitació dels murs de tàpia sigui inviable i/o tècnicament,
s’admet el seu enderroc i la seva reconstrucció amb murs de càrrega de fàbrica de
maó.
- L’àmbit B de protecció d’entorn tal i com es grafia a la Fitxa proposada del Catàleg de
Patrimoni Historicoartístic de Badalona engloba l’entorn corresponent a l’element construït.
Es proposa que els edificis de l’entorn s’adaptaran en composició, color i materials al Bé
catalogat tal i com es proposava en el Catàleg vigent.
Donats aquests criteris de protecció, es proposa que la documentació corresponent per
redactar els projectes d’obres per a la intervenció en la masia inclosa en l’àmbit de
protecció de l’esmentada fitxa, incorpori un estudi detallat de la implantació, que serà
informat per la Comissió Tècnica Assessora del Patrimoni Arquitectònic i Cultural de
Badalona.
Informes sectorials
Informe emès pel Departament de Cultura, amb data 15 de setembre de 2015.
S’informa favorablement.
Conclusió
- S’informa que el document que es presenta compleix amb les disposicions establertes en
el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’urbanisme, les seves modificacions segons la Llei 3/2112, de 22 de febrer, i el
Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, per el que s’aprova el Text refós de la Ley
de Suelo y Rehabilitación Urbana i, per tant, res s’oposa a procedir amb la tramitació
proposada.”
Així mateix, en data 1 de desembre de 2015 el Departament Jurídic d’Urbanisme de l’Àmbit
de Badalona Habitable ha emès informe favorable a la proposta d’aprovació provisional
presentada, amb la conformitat de la Secretaria General, de conformitat amb l’article 179
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del Text Refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003, que es transcriu literalment a continuació:
“PROPOSTA PRESENTADA
El mes de maig de 2015 es redacta per part del Departament de Planejament Urbanístic, la
proposta de modificació del Pla Especial de protecció del Patrimoni historicoartístic,
arqueològic, arquitectònic, típic, paisatgístic i tradicional de Badalona, a l’àmbit establert a
la fitxa D9, masia carrer Sant Sebastià de Badalona. L’àmbit es correspon amb l’esmentada
fitxa del catàleg de Patrimoni, amb una superfície de 502 m2.
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 13 de maig de 2015, va aprovar
amb caràcter inicial la modificació del Pla Especial de protecció del Patrimoni
historicoartístic, arqueològic, arquitectònic, típic, paisatgístic i tradicional de Badalona, a
l’àmbit establert a la fitxa D9, masia carrer Sant Sebastià.
L’acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 26 de
maig de 2015 i al diari El Periódico en la mateixa data. Així mateix, l’anunci esmentat ha
estat exposat al Tauler d’anuncis municipal i s’ha editat a la pàgina web de l’Ajuntament.
Durant el preceptiu termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions.
A la vegada, durant el termini d’exposició pública es va sol·licitar informe al departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya que en data 1 de setembre de 2015 va emetre
informe favorable de la proposta presentada.
En data 30 de novembre de 2015 l’arquitecta adscrita al Departament de Planejament
Urbanístic ha emès un informe mitjançant el qual es posa de manifest que l’objecte concret
del present és la modificació de la fitxa del Catàleg de Patrimoni aprovat definitivament el
27 de setembre de 1984. Els àmbits de protecció A i B proposats de la fitxa del Catàleg de
Patrimoni coincideixen amb els àmbits vigents del Catàleg aprovat 1984.
- L’àmbit A de protecció proposat coincideix en superfície amb l’aprovat al Catàleg de 1984
però es modifiquen els criteris d’intervenció. Manifesta l’arquitecta municipal que es
protegiran els trets tipològics de l’edifici, permetent la rehabilitació per tal d’adequar la
masia a les necessitats actuals. Com a principals valors essencials a protegir es
contemplen els següents:
- Conservació de la composició general de la façana al carrer de Sant Sebastià.
- S’admeten noves obertures a la façana lateral.
- Manteniment dels espais interiors delimitats per les parets mestres.
- En el cas de que la rehabilitació dels murs de tàpia sigui inviable i/o tècnicament,
s’admet el seu enderroc i la seva reconstrucció amb murs de càrrega de fàbrica de
maó.
- L’àmbit B de protecció d’entorn on es proposa que els edificis de l’entorn s’adaptaran en
composició, color i materials al Bé catalogat tal i com es proposava en el Catàleg vigent.
Igualment, la tècnica proposa que la documentació corresponent per redactar els projectes
d’obres per a la intervenció en la masia, incorpori un estudi detallat de la implantació, que
serà informat per la Comissió Tècnica Assessora del Patrimoni Arquitectònic i Cultural de
Badalona.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
De conformitat amb l’article 67.1 apartat b) del Text Refós de la Llei d’urbanisme aprovat
per Decret Legislatiu 1/2010, modificat per la llei 3/2012, del 22 de febrer (en endavant
TRLUC), es tracta de la modificació d’un pla especial urbanístic que es tramita per iniciativa
pública per aquesta Corporació municipal a l’empara de l’article 78 del TRLUC.
A l’expedient administratiu 10/A2-15 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic
consten les determinacions establertes a l’article 67 del TRLUC, en concordança amb
l’article 94 del Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de
juliol: memòria descriptiva, agenda i etapes, normativa, plànols d’informació i ordenació i
annexes.
En data 1 de setembre de 2015 el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
ha informat favorablement de la proposta presentada.
PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL
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 amb
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caràcter provisional pel Ple Municipal, en virtut de la facultat que li atribueix l’article 22.2.c)
de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 52.2 c)
del DL 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC), acord que, conforme l’apartat k) de l’article 114.3
del TRLMRLC, requereix que sigui adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
En conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que el Tinent
d’Alcalde de Badalona Habitable, a proposta del Cap del Servei d’Ordenació del Territori,
proposi al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional la modificació puntual del Pla especial de
protecció del Patrimoni historicoartístic, arqueològic, arquitectònic, típic, paisatgístic i
tradicional de Badalona, a l’àmbit establert a la fitxa D9, Masia del carrer Sant Sebastià
amb una superfície de 502 m2. Aquesta figura derivada de planejament urbanístic es
formula per la iniciativa pública i es tramita per aquesta Corporació Municipal a l’empara de
l’article 78 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
SEGON.- Donar trasllat de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona per tal d’assolir l’aprovació definitiva, d’acord amb l’article 80 del
TRLUC.
SENYOR LLADÓ: Sí, recordeu que això ja ens va passar en un dictamen anterior, quan es
tramiten aquesta mena de modificacions hi ha informes preceptius, en aquest cas és de
Cultura de la Generalitat que demana el canvi a la fitxa, en aquest cas la fitxa del patrimoni,
i és el que està en aquest dictamen, que clarament està relacionat amb l’altre.
SENYORA ALCALDESSA: Bé, moltes gràcies. Passaríem ara ja a les proposicions dels
que hem aprovat la seva inclusió per urgència.
Votació:
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor, 27.
Proposicions urgents
1. Substituir un membre del Consell d'Administració de Marina Badalona.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acord: Substitució d’un membre del Consell d’administració de Marina Badalona,
SA, a sol·licitud del Grup Municipal del Partit Popular
Òrgan que resol: Ple
Interessats: Marina Badalona, SA; Xavier Garcia Albiol; Ramon Riera Macia, Consell
Comarcal del Barcelonès
L’Ajuntament Ple, en sessió de data 28 de juliol de 2015, va acordar proposar a la Junta
General de “Marina Badalona, S.A.” el nomenament, com a membres del Consell
d’Administració de la referida societat en representació de l’Ajuntament als següents
membres:
Presidenta:
L’alcaldessa, senyora M. Dolors Sabater i Puig
Consellers/es: Ruben Guijarro Palma
Javier López Cegarra
Oriol Lladó i Esteller
Álex Mañas Ballesté
Marc Alomà Suñol
Juan Miguel López González
Xavier Garcia Albiol
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Vista la sol·licitud presentada pel Grup municipal del Partit Popular referent per tal de
substituir com membre del Consell d’administració al regidor senyor Xavier Garcia Albiol pel
regidor senyor Ramon Riera Macia.
Atès l’art. 15 dels Estatuts reguladors de “Marina Badalona, S.A.”, regulador de la
composició del Consell d’Administració de la societat, el qual estarà integrat per quinze
administradors, dels quals vuit ho seran en representació de l’Ajuntament de Badalona. El
nomenament dels administradors correspon a la Junta General a proposta dels socis.
Atesa la potestat d’autoorganització que ostenten els municipis, segons l’article 4.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Per a l’adopció d'aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple dels
membres presents en el moment de la votació de conformitat amb el que preveu l’article
47.1 de la LRBRL.
Per tot l’exposat, proposo al Ple de l’Ajuntament que, prèvia declaració d’urgència i la
ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, de conformitat amb el que preveu l’art. 82.3
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, adopti el següent
ACORD:
PRIMER.- Modificar l’acord de Ple, adoptat el 28 de juliol de 2015, en relació a la proposta
dels membres al Consell d’administració de “Marina Badalona, S.A.”, en el sentit de
substituir al regidor senyor Xavier Garcia Albiol pel regidor senyor Ramon Riera Macia.
Conseqüentment, els membres del Consell d’Administració de la societat “Marina Badalona,
S.A.” proposats a la Junta General en representació de l’Ajuntament de Badalona són els
següents:
Presidenta:
L’alcaldessa, senyora M. Dolors Sabater i Puig
Consellers/es: Ruben Guijarro Palma
Javier López Cegarra
Oriol Lladó i Esteller
Álex Mañas Ballesté
Marc Alomà Suñol
Juan Miguel López González
Ramon Riera Macia
TERCER.- Notificar el present acord als interessats, a la societat mercantil i al Consell
Comarcal del Barcelonès.
Votació:
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor, 27.
2. Aprovar el complement de productivitat especial rendiment per a l'exercici 2016.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acord: Aprovació del complement de productivitat Especial Rendiment ER 2016,
exercici 2016.
Òrgan que resol: Ple de l’Ajuntament de Badalona.
Caràcter de l’acord: Exhaureix la via administrativa
Interessats: Interès General; Secretaria i Intervenció i Tresoreria.
Núm. expedient: 838/PRD-4/15
Antecedents
1. Vist l’acord de 26/03/2012 aprovat en sessió de l’Ajuntament Ple de 26/04/2012 relatiu a
l’ordenació dels complements retributius de productivitat especial rendiment 2012-2013 i
l’acord de 22/10/2012 aprovat en sessió de l’Ajuntament Ple de data 30/10/2012 que
modifica parcialment el de 26/03/2012 pel que fa a l’apartat I relatiu a la racionalització i
ordenació de retribucions complementàries, complement de productivitat exercicis 2012-2013.
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2. Vist l’acord de 18/12/2013 aprovat en sessió de l’Ajuntament Ple de 28/01/2014, que
modifica l’apartat I, racionalització i ordenació de retribucions complementàries de l’acord
anterior, en relació al complement de productivitat exercicis 2014-2015.
3. Vist l’acord de comissió mixta paritària de 23/09/2014 ratificat per sessió l’Ajuntament Ple
de 4/12/2014 en relació a l’assignació del complement de productivitat, Especial Rendiment
exercicis 2014-2015, respecte als casos de jubilació i altres.
4. En data 17/12/2015 els representants de l’Ajuntament de Badalona i les organitzacions
sindicals que formen part de la Mesa General de Negociació, Plataforma Sindical Unitària
(PSU), Comissions Obreres (CCOO), Candidatura Autònoma de Treballadores i
Treballadors de l'Administració de Catalunya - Intersindical Alternativa de Catalunya
(CATAC-IAC), Sindicat de Funcionaris de Policia (SFP) i Unió General de Treballadors
(UGT) van formalitzar un acord en relació al complement de productivitat Especial
Rendiment ER 2016 per l’exercici 2016.
5. En data 18/12/2015 el regidor de Badalona Democràtica dicta una instrucció mitjançant la
qual demana al Departament de Recursos Humans que s’iniciïn els tràmits administratius
necessaris per tal que el Ple de l’Ajuntament, òrgan competent en matèria, aprovi l’acord
esmentat en el fet anterior en relació al complement de productivitat ER 2016, formalitzat en
data 17/12/2015.
6. Aquest acord estableix dins de l’apartat relatiu a objecte i àmbit personal del complement
de productivitat especial rendiment ER 2016 que aquest complement retribuirà l’especial
dedicació a tots els empleats (personal laboral i funcionari llevat personal amb regulació
específica en matèria de retribucions) al servei de l’Ajuntament a través de l’acompliment
de l’objectiu de presència anual de l’exercici immediatament anterior 2015 (factor G).
Es retribuirà l’especial dedicació del personal per l’acompliment individual dels criteris de
presència establerts en l’article 7 Annex II del Conveni Col·lectiu i Pacte de Condicions.
En exercici 2016 es valorarà la presència anual i individual a data de 31 de desembre de
2015, per al personal en alta nòmina gener de 2015. El factor G valdrà 1 per l’acompliment
individual establert en el paràgraf anterior i valdrà 0 en cas contrari. L’Especial Rendiment
serà el resultat d’acord amb el factor G: especial dedicació per l’assoliment dels objectius
referits als informes individuals emesos per la unitat de Polítiques Horàries del Servei de
RH que determinin el compliment individual de l’índex de presència de compliment de
l’article 7 del Conveni Col·lectiu i Pacte de Condicions a data de 31 de desembre 2015. El
factor CG amb la proporció diferencial entre grups professionals del 0,03 punts que
s’aplicarà en la part de G2015.
7. Vist l’informe jurídic de data 18 de desembre de 2015 que consta incorporat en
l’expedient de referència pel qual es considera que la proposta relativa a l’aprovació dels
criteris del complement de productivitat Especial Rendiment ER 2016 és totalment
conforme a dret d’acord amb els fets i fonaments de dret que es posen de manifest en
l’esmentat informe.
8. Vist l’informe econòmic emès per la tècnica mitjana del servei de RH, que consta
incorporat en l’expedient de referència, pel qual es conclou que en l’exercici 2016 es preveu
l’existència de suficient dotació pressupostària per a l’execució del present acord.
9. Sol·licitud d’informe a la Intervenció Municipal.
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que disposa l’article 93 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local en quant a les retribucions bàsiques i complementàries.
2. Atès el que disposen els articles 1, 5 i 7 del RD 861/1986, de 25 d’abril, pel que s’aprova
el règim retributiu dels funcionaris de l’administració local respecte als conceptes retributius,
i en concret respecte al complement de productivitat.
3. Vist el que disposen els articles 22, 24 i 37 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, del Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic pel que fa als complements de productivitat i a la seva
determinació.
4. Atès el que disposen els articles 100 i ss del Decret Legislatiu 1/1997 de 31 d’octubre pel
que s’aprova el text refós de la normativa vigent en matèria de funció pública a Catalunya
respecte al règim retributiu.

Ple sessió núm. 17 / 22-12-2015

pàg. 72

Secretaria General

5. D’acord que aquesta normativa estableix amb caràcter bàsic i d’aplicació a les entitats
locals la possibilitat que el Ple de l’Ajuntament estableixi els criteris en què s’ha de distribuir
els diferents conceptes de productivitat, entenent aquest com la retribució que té la finalitat
de fomentar l’especial rendiment, la millora en la prestació dels serveis, l’interès i la
iniciativa en què el funcionari realitza la seva tasca professional i l’activitat extraordinària.
6. Atès que els criteris del complement de productivitat, especial rendiment ER 2016 han
estat objecte de negociació entre la representació de l’Ajuntament i de les organitzacions
sindicals que integren la Mesa General de Negociació Plataforma Sindical Unitària (PSU),
Comissions Obreres (CCOO), Candidatura Autònoma de Treballadores i Treballadors de
l'Administració de Catalunya - Intersindical Alternativa de Catalunya (CATAC-IAC), Sindicat
de Funcionaris de Policia (SFP) i Unió General de Treballadors (UGT), els quals van
formalitzar un acord en relació al complement de productivitat Especial Rendiment per
l’exercici 2016, i atès que s’ha signat la formalització de l’acord en data 17/12/2015
respecte a l’aplicació de l’esmentat complement per a l’exercici 2016.
7. L’Ajuntament Ple és l’òrgan competent per aprovar aquesta proposta. De conformitat
amb el que disposen els articles 82.2 i 123 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre
pel qual s’aprova el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aquesta proposta haurà de ser informada per la comissió d’estudi, informe o
consulta corresponent, amb caràcter previ als acords plenaris i un cop fiscalitzat l’expedient
per la Intervenció municipal.
8. De conformitat amb el que disposen els articles 82.2 i 123 del Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, aquesta proposta haurà de ser informada per la comissió d’estudi,
informe o consulta corresponent, amb caràcter previ als acords plenaris i un cop fiscalitzat
l’expedient per la Intervenció municipal.
9. De sotmetre’s la proposta de resolució directament a l’ Ajuntament Ple sense el
dictamen previ de la comissió informativa, atesa la urgència de l’actuació, aquesta haurà de
ser apreciada per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de
conformitat amb l’article 83 del ROFRJEL en relació amb l’ article 47.2 de la Llei 7/1985 de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
D’incloure’s la proposta en l’ ordre del dia del Ple sense haver estat dictaminada prèviament
per la Comissió Informativa, d’aprovar-se l’acord se n’ haurà de donar compte
posteriorment en la propera sessió de la Comissió Informativa (article 126.2 ROFRJEL).
10. D’acord amb el que preveuen els articles 214 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 contingut econòmic, la intervenció municipal ha
d’informar, amb caràcter previ, la resolució administrativa que pertoqui. En aquest cas
tractant-se d’un acte que s’ha d’aprovar en aquest exercici però que la despesa que
comporta afecta a un exercici econòmic posterior la seva aprovació i assignació restarà
supeditada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost que correspongui.
11. 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 i conforme
a les previsions de l’article 82.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització funcionament i règim jurídic dels ens locals, prèvia
declaració d’urgència, proposo al Tinent d’alcalde i regidor de Badalona Democràtica i a
l’alcaldessa, que proposin a l’ajuntament Ple per la seva ulterior resolució, si escau, la
següent proposta:
PRIMER.- Declarar la urgència per a la inclusió d’aquest assumpte en l’ordre del dia.
SEGON. Aprovar l’acord formalitzat entre la representació de l’Ajuntament de Badalona i
les organitzacions sindicals que integren la Mesa General de Negociació en data
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17/12/2015 en seu de comissió de negociació en relació al complement de productivitat
especial rendiment 2016 en els termes següents:
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT ESPECIAL RENDIMENT (ER) 2016
Objecte i àmbit personal del complement de productivitat ER 2016









Per a l’exercici 2016 el complement productivitat, complement especial rendiment, retribuirà
l’especial dedicació a tot els empleats (personal laboral i funcionari llevat personal amb
regulació específica en matèria de retribucions) al servei de l’Ajuntament a través de
l’acompliment de l’objectiu de la presència anual de l’exercici immediatament anterior any 2015
(factor G).
Es retribuirà l’especial dedicació del personal per l’acompliment individual dels criteris de
presència establerts en l’article 7 Annex II del Conveni Col·lectiu i Pacte de Condicions.
En l’exercici 2016 es valorarà la presència anual i individual a data de 31 de desembre de 2015,
per al personal en alta nòmina gener de 2016. El factor G valdrà 1 per l’acompliment individual
establert en el paràgraf anterior i valdrà 0 en cas contrari.
L’Especial Rendiment serà el resultat d’acord amb el factor G: especial dedicació per
l’assoliment dels objectius referits als informes individuals emesos per la unitat de Polítiques
Horàries del Servei de RH que determinin el compliment individual de l’índex de presència de
compliment de l’article 7 Annex II del Conveni Col·lectiu i Pacte de Condicions a data de 31 de
desembre 2015. El factor CG amb la proporció diferencial entre grups professionals del 0,03
punts que s’aplicarà en la part de G 2016.
D’aquesta manera, per l’exercici 2016 la fórmula resultant d’assignació individual serà:
ER = G * (1260 + G 2016 * CG).
En l’exercici 2016 es valorarà el factor G de l’especial dedicació realitzada d’acord amb
l’informe emès per la Unitat de Polítiques Horàries en compliment de presència a data de
31/12/2015.
Elements d’avaluació i meritació econòmica del complement de productivitat ER 2016

El complement de productivitat especial rendiment s’abonarà als empleats/des de l’Ajuntament
mitjançant l’aplicació de la fórmula vigent d’assignació individual ER = G * (1260 +G 2016 *CG) adaptada
als acords en els termes següents:

L’Especial Rendiment el factor ER merita econòmicament en data de 1 de gener de l’exercici
2016.

S’aplica exclusivament al personal en nòmina de gener de l’exercici 2016 i que els correspongui
la valoració de G = 1 per consecució d’objectiu.

El factor ER s’assignarà individualment a l’esmentat personal de la següent manera:


El factor G: grau d’assoliment dels objectius. Resultarà exclusivament dels informes que
justifiquin el grau d’assoliment d’objectius que es fixa en la presència del referenciat article
7 annex II del Conveni Col·lectiu i Pacte de Condicions a data de 31 de desembre de 2015.



El factor G afecta als dos termes del sumand de ER de la següent manera:
1. Al primer sumand, 1260, amb un màxim de 105 Euros assignable per períodes de 12
mensualitats de forma transitòria.
2. Al segon sumand, G 2016 *CG, amb un màxim de 891,52 € pel grup A1 i una
diferència percentual del 3% per grup professional.
Grup
Factor
2n. Sumand
A1
1,12
891,52
A2
1,09
867,64
C1
1,06
843,76
C2
1,03
819,88
AP
1,00
796,00
Àmbit temporal d’assignació individual del complement de productivitat ER 2016
El complement especial rendiment s’assignarà en l’exercici 2016 en el període comprès en la primera
quinzena del mes de febrer - prenent la referència de meritació (jornada i temps de treball) en data de
nòmina de mes de gener de l’exercici 2016.
El primer sumand de la fórmula del complement especial rendiment s’assignarà en l’exercici 2016 per
períodes mensuals màxims de 105 Euros i el factor G 2016 *CG s’assignarà en un sol terme prenent la
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referència de meritació el 1 gener de 2016 en la primera quinzena del mes de febrer – nòmina
complementària gener- ,
Deducció – Proporcionalitat del ER 2016

Aquest complement tindrà caràcter proporcional en el cas de personal amb treball a temps
parcial, jornades reduïdes, deduint-ne en valors econòmics d’assignació individual
proporcionals en la data de meritació econòmica 1 de gener de 2016


Aquest complement no s’aplicarà al personal que sent alta en nòmina gener 2016 no hagi
acomplert per absència o per incompliment els objectius de valoració factor G. (no s’aplicarà a
nou personal exercici 2016 i tampoc es deduirà en cas de baixa).



Aquest complement també s’assignarà als empleats que hagin permutat (serveis en altres
administracions) el lloc de treball amb un empleat d’aquest Ajuntament, i els que accedeixen
per altres sistemes de provisió de lloc de treball, comissió de serveis sempre i quan
l’administració d’origen determini si compleix els requisits que estableix l’acord de l’Ajuntament
Ple de 28/01/2014.



Respecte als casos de jubilació parcial de l’any 2015 s’acorda l’assignació íntegre d’aquest
complement d’especial rendiment tenint en compte la proporcionalitat de la jornada realitzada
la major part de l’any.

SEGON. Sotmetre a condició suspensiva l’aprovació d’aquest acord a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost municipal corresponent.
TERCER. Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre al
bon fi i execució dels precedents acords.
QUART.- Donar compte d’aquest acord a la propera Comissió Informativa de l’Àmbit de
Badalona Democràtica.
SENYORA HERVÀS: Jo volia saber si el regidor explicarà aquest dictamen.
SENYOR TÉLLEZ: Sí, ho vaig explicar, tot i que no hi era a la Comissió Informativa, ho vaig
explicar, avui a la Junta de Portaveus ho he explicat també i ho he passat. És bàsicament
prorrogar l’acord de 2012 que tenia aquesta corporació amb la representació mentre vostès
governaven, per tal que la plantilla no perdi aquests complements mentre continuem
treballant en negociar un nou conveni col·lectiu. És prorrogar aquests complements
d’especial rendiment que són bàsicament, resumint, els cent cinc mil euros mensuals i els
nou-cents mil de productivitat ara al febrer.
SENYORA HERVÀS: Sí, correcte, la pregunta en tot cas li anava a formular a continuació
és la següent, si al final del que es tracta és de prorrogar un acord que ja va signar el
govern del Partit Popular amb tota la representació sindical, i amb acord òbviament, amb
set mesos que ja han passat d’aquesta nova legislatura i a tocar de campanes, a vigílies de
Nadal, jo no sé si hem hagut d’arribar fins aquí fent patir la plantilla al final per fer un copiar i
enganxat d’un dictamen que ja estava aprovat per aquest Saló de Plens.
SENYOR TÉLLEZ: Nosaltres ho volíem posar i la plantilla també, en un acord global que no
ha estat possible encara arribar a aquest acord global, sap vostè que la representació
sindical ha augmentat en sensibilitats en aquesta Corporació, cosa que fa més difícil encara
arribar a acords. Però en tot cas, l’acord global encara no ha arribat, hi ha un principi de
preacord, però l’acord global encara no ha arribat, però això sí, hem volgut que aquests
dictàmens vagin d’urgència al Ple per tal que al gener sigui possible que aquests
complements, que des del minut u sempre hem estat d’acord en què s’havien de prorrogar,
mai han estat en objecte de negociació, sí que han estat dins d’un paquet de mesures de
manera global, però que esperàvem arribar a desembre, però per motius que vostès
coneixen perfectament no ha estat possible. Per això ho portem d’urgència al Ple, per tal
que de cara al gener la plantilla municipal no perdi aquests complements.
Votació:
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor, 27.
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3. Resoldre les al·legacions i suggeriments presentats a l'acord d'aprovació
provisional de la modificació del text de les ordenances fiscals i aprovar
definitivament les modificacions.
Identificació de l’expedient

Tipus de resolució:

Resolució de les al·legacions i suggeriments presentats dins del termini
d’exposició pública contra l’acord plenari de data 27/10/2015 d’aprovació
provisional de la modificació del text de les ordenances fiscals i aprovació
definitiva de les modificacions dels textos i/o tarifes i/o quotes de les
ordenances fiscals reguladores d’impostos i taxes, per a la seva vigència a
partir de l’1 de gener de 2016.

Òrgan que resol:

L’ajuntament ple

Caràcter de la resolució:

Exhaureix la via administrativa

Núm. expedient:

114/ORD-2/15

Fets
1. En data 27 d’octubre de 2015, l’ajuntament ple acordà l’aprovació provisional de les
modificacions dels textos i/o tarifes i/o quotes de les ordenances fiscals reguladores
d’impostos i taxes, per a la seva vigència a partir de l’1 de gener de 2016.
De conformitat amb el que s’estableix en el Reial Decret 2/2004, de 5 de març, per mitjà del
qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’esmentat acord
d’aprovació provisional va romandre en exposició pública, per tal que els interessats
presentessin les al·legacions i suggeriments que consideressin oportuns al respecte.
L’anunci de l’acord va ser publicat en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona (BOPB)
de data 29.10.2015 núm. registre 022015024035, en un diari dels de major difusió de la
província en data 29.10.2015 (El Periódico) i fou exposat en el tauler d’anuncis de la
corporació.
Durant el període d’exposició pública de l’acord, des del dia 30 d’octubre al 4 de desembre
de 2015, ambdós inclosos, s’han presentat els escrits següents:
Interessat
Jordi Andreu Rodriguez

Representació
------------------

Data
entrada
04/11/2015

Núm.
registre
32627
33706
33707
33709
33710
33711

Ferran Falcó i Isern

Grup municipal Convergencia i Unió

12/11/2015

33713
33714
33715
33717
33719
33720

Pedro Jesús
Martínez

Fernández

Ruben Guijarro Palma

PAH BADALONA

13/11/2015

33920

Grup municipal Socialista

16-11-2015

34227
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Juan
Miguel
González

López

Federació d’associacions de comerciants
de Badalona
Grup municipal Partit Popular de
Catalunya

Joaquin Nocete Gonzalez
Juan Fernández Benítez
Josep Maria
Macias

Padrosa

Grup municipal Ciutadans-Ciudadanos

i

Servei Català de la Salut

17/11/2015

34398

25/11/2015

35590

26/11/2015

35790

26/11/2015

35735

Consten incorporats a l’expedient els informes jurídics emesos per la cap del departament
de recaptació executiva, adscrit al Servei de Patrimoni, de data 17 de desembre de 2015,
els quals es pronuncien sobre la viabilitat jurídica de les al·legacions i suggeriments
presentats a l’aprovació provisional de les modificacions de text i/o tarifes de les
ordenances fiscals per a la seva entrega en vigor a partir de l’1 de gener de 2016.
2. Consideracions generals
A) AL·LEGACIONS ORDENANCES:
S’entén que es produeixen al·legacions en relació amb l’acord d’aprovació provisional de
les modificacions de les ordenances (siguin fiscals o reguladores de preus públics) quan, en
referència a allò que ha estat objecte del dictamen d’aprovació provisional, es formulen
propostes, ja sigui per modificar el que ha estat objecte de l’acord o per suprimir les
modificacions aprovades i també, quan la proposta faci referència directa a allò que ha
estat objecte de modificació, sigui també per ampliar-la o reconduir-la a una redacció
diferenciada. Poden ser motius jurídics o motius d’oportunitat.
Segons els casos:
a) L’al·legació planteja un desacord amb allò aprovat pel motiu que s’expressi.
 Pot ser per motius jurídics:
o Si són motius que no tinguin viabilitat jurídica, previ els informes pertinents,
es proposarà la desestimació de les al·legacions.
o Si són motius que sí tinguin viabilitat jurídica, igualment, previ els informes
pertinents, s’estimaran, si són d’aplicació obligatòria, o bé, si no ho són,
s’estudiarà l’oportunitat de proposar l’estimació.
 Pot ser per motius d’oportunitat:
o Previ estudi de direcció, via informe del cap del servei, es proposarà
l’estimació o desestimació de les al·legacions, previs els informes que
siguin necessaris.
b) Introdueix una variació respecte d’alguna cosa modificada
 Pot ser una proposta jurídicament viable
o Previ estudi de direcció, via informe del cap del servei, es proposarà
l’estimació o desestimació de les al·legacions.
 Pot ser una proposta jurídicament inviable
o Previ els informes pertinents es proposarà la desestimació.
c) L’al·legació planteja incorporar a la redacció de l’ordenança que ha estat objecte de
modificació altres qüestions que no estan directament relacionades amb allò que ha estat
objecte de modificació, en el sentit expressat a l’inici d’aquestes consideracions o planteja
un canvi substancial en la redacció i tractament de la mateixa. En aquests casos, s’han
d’entendre sempre com a suggeriments.
B) SUGGERIMENTS
S’entén que es produeixen suggeriments, quan les propostes es refereixen a ordenances
fiscals i/o preus públics que han estat objecte de modificació mitjançant l’acord d’aprovació
provisional que ha estat sotmès a informació pública però no facin referència directa a allò
que ha estat objecte de modificació en el sentit d’ampliar la redacció o reconduir-la a una
redacció diferenciada. Poden basar-se en motius jurídics o motius d’oportunitat però
sempre a qüestions que no han estat objecte del dictamen d’aprovació provisional que es
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sotmet a informació pública.
Amb caràcter general, qualsevol suggeriment que es proposi estimar requerirà els informes
preceptius (jurídic i/o econòmic-financer) i un inici de tramitació de modificació amb el
corresponent acord d’aprovació provisional, exposició pública i acord d’aprovació definitiva,
si escau, tenint en compte que si aquests acords es concreten en rebaixes de tarifes (siguin
impostos, taxes i/o preus públics) caldrà tenir en compte que la seva acceptació afectarà al
pla d’estabilitat aprovat per l’Ajuntament Ple. Entraran en vigor quan s’hagin acomplert els
requisits establerts per l’article 17.4 de la Llei d’hisendes locals o dels articles 49 i 70.2 de la
Llei reguladora de les bases del règim local, segons correspongui.
Tant si es parla d’al·legacions que s’han d’entendre com a suggeriments com si es formulen
suggeriments en sentit estricte, s’haurà d’estar al següent:
B.1) Respecte d’ordenances que han estat modificades en algun aspecte
 Es proposa la inclusió d’alguna qüestió o redacció nova que no està referenciada a
la proposta de modificació de l’ordenança.
o Pot ser una proposta jurídicament viable:
 Previ estudi de la direcció, respecte a l’oportunitat, via informe del
cap del servei, es proposarà l’estimació o desestimació dels
suggeriments.
o Pot ser una proposta jurídicament inviable:
 Previs els informes pertinents, es proposarà la desestimació.
B.2) Respecte d’ordenances que no han estat modificades en cap aspecte i per tant no hi
ha cap referència a l’acord d’aprovació provisional de modificació exposat al públic
 En el sentit del punt anterior, s’haurà d’estar a la decisió que, previs els informes
pertinents, prengui la direcció en ordre a, via informe del cap del servei, proposar
l’estimació o desestimació dels suggeriments i, si escau, iniciar els procediments
d’aprovació provisional pertinents.
B.3) Respecte d’altres qüestions (reglaments/subvencions...etc.)
 Es proposa adoptar un acord nou respecte d’alguna qüestió com reglaments nous,
propostes de bases de subvencions, etc. Com que en ambdós casos estem davant
d’un procediment ’normatiu’ requerirà un procediment similar al de les ordenances,
ordenances fiscals i/o preus públics. En aquest sentit, requerirà del mateix
procediment, amb els informes jurídics i econòmics que correspongui.
o Si la proposta té viabilitat jurídica:
 Previs els informes preceptius i estudi de direcció respecte a
l’oportunitat, via informe del cap del servei, es proposarà l’estimació
o desestimació dels suggeriments i, si escau, iniciar els
procediments d’aprovació provisional pertinents.
 Cas que es proposi l’estimació, s’aprovarà l’inici del procediment
per possibilitar l’adopció de l’acord corresponent.
o Pot ser una proposta jurídicament inviable:
 Previs els informes pertinents, es proposarà la desestimació.
B.4) Respecte d’altres qüestions (preguntes, requeriments d’informes)
 Es demanen qüestions que no estan dins dels processos d’aprovació de les
ordenances.
o Si la petició correspon jurídicament:
 Previ estudi de direcció respecte a l’oportunitat, via informe del cap
del servei, es procedeix a realitzar els tràmits corresponents.
o Si la petició no correspon jurídicament:
 Previs els informes pertinents, es proposarà la desestimació.
3. Síntesi respecte a la classificació de les propostes i la seva valoració jurídica:
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Textos de les
modificacions aprovades

1) ORDENANÇA
FISCAL GENERAL

Interessat

GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA

Al·legacions presentades
sobre articles modificats

Suggeriments presentats sobre
l’ordenança que no ha esta objecte
de modificació

a) Introduir una quarta b) Introduir un nou punt en l’article
fracció per a l’impost 57, entre el número 1 i el 2 que digui:
sobre
activitats
econòmiques.
“El
fraccionament
de
deutes
tributaris relatius a l’Impost sobre
Béns Immobles, Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica i
Impost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana,
per un import inferior a 4.000€, per
un termini igual o inferior a 9 mesos,
sempre que el citat termini sigui l’any
natural, no generarà interessos de
demora.”
c) Modificar la disposició transitòria
segona en el sentit de que als
ajornaments/fraccionaments no els hi
seran d’aplicació interessos.
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Viabilitat jurídica
a) Viable jurídicament.
Article 9 i 10 TRLRHL
b) Viable jurídicament
per tributs objecte de
padró fiscal excepte per
la
plusvàlua.
L’any
natural s’ha d’entendre
dins l’exercici en que ha
meritat l’impost que es
pretén fraccionar. Article
10 TRLRHL. En tot cas,
s’hauria
d’incoar
el
corresponent expedient
d’aprovació provisional
de
les
esmentades
modificacions.

Proposta
d’estimació/desestimació
a) Es proposa desestimar-ho
per quant no es possible
introduir una quarta fracció
donat que les dades de la
matricula de l’impost es remeten
per part de l’Estat el mes de
maig, per la qual cosa es fa
difícil introduir un fracció mes.
b) Es proposa estimar el
suggeriment en el que, recollint
l’esperit de la proposta, si
incorporarà
una
regulació
específica dins dels paràmetres
de les possibilitats de l’article 10
del TRLRHL.
c) Es proposa la desestimació

c)
No
és
viable
jurídicament. Articles 8 i
26 LGT
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c) Modificar criteris de
renda familiar i número
de
fills
en
les
bonificacions per família
nombrosa
d) Que s’apliqui un tipus
de gravamen que suposi
una rebaixa efectiva d’un
5% en la quota final que
el contribuent ha de
liquidar respecte a la
d’aquest any 2015
2) ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 1,
REGULADORA DE
L’IMPOST SOBRE
BÉNS IMMOBLES

GRUP MUNICIPAL
CONVERGÈNCIA I
UNIÓ

Ple sessió núm. 17 / 22-12-2015

a) Introduir una bonificació per béns
immobles destinats a aparcament
que hagin instal·lat carregadors
elèctrics per a automòbils.
b) Introduir una bonificació per a
béns immobles destinats a habitatge
amb instal·lacions de sistemes per
aprofitament tèrmic o elèctric de
l’energia provinent del sol.
e) Incloure a l’article 2, exempcions,
el punt 3 que textualment digui que
estan exempts de pagament les
entitats sense afany de lucre amb
seu a Badalona.
f)
Bonificacions
respecte
d’habitatges qualificats de protecció
oficial

pàg. 80

a)
No
és
viable
jurídicament. Article 8
LGT i 9 TRLRHL
b) Viable jurídicament.
Article 74.5 TRLRHL
c) És viable jurídicament.
Article74.4 TRLRHL, els
aspectes substantius i
formals es 8 i 26 LGT
d) És viable jurídicament.
Article72 TRLRHL, que
permet regular un tipus
de gravamen sempre
que no es superin els
valors mínims i màxims
establerts.

a) Es proposa la desestimació
per no ser viable jurídicament.
b) Es proposa estimar el
suggeriment
mitjançant
la
incoació d’un nou expedient de
modificació d’ordenances.
c)
Es
proposa
estimar
l’al·legació
parcialment
redactant-se una nova taula on
es consideren també el tipus de
família especial o general i el
nombre de fills/es.
d) Es proposa la desestimació
de l’al·legació per quant,
contradiu
l’esperit
de
la
modificació
aprovada
inicialment.

e)
No
és
viable
jurídicament. Article 8
LGT i 9 TRLRHL.

e) Es proposa la desestimació
per no ser viable jurídicament.

f) És viable jurídicament.
Article
73.2,
segon
paràgraf TRLRHL. En tot
cas, s’hauria d’incoar el
corresponent expedient
d’aprovació provisional
de
les
esmentades
modificacions.

f) Es proposa estimar el
suggeriment parcialment, en el
sentit
de
tramitar
una
modificació pel que fa a les
bonificacions referides al 4rt. i
5è. any seguint un nou
expedient
de
modificació
d’ordenances.
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a) Incorporar bonificacions en la
quota íntegra als aturats amb
ingressos familiars inferiors a 1.200€
si la residència habitual té un valor
cadastral inferior a 30.000€
b) Incrementar la quota o crear un
impost sobre els habitatges buits
propietat dels grans tenedors.
Increment de quota d’un 200%.

PAH BADALONA

c) Exempció si els habitatges
(propietat de grans tenedors)
s’incorporen als Fons de Lloguer per
a polítiques socials (aplicació Llei
24/2015)
a) Incorporar una bonificació del
90% les entitats que desenvolupin
activitats socials i que acreditin la
titularitat del rebut de l’IBI

GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA

FEDERACIÓ
D’ASSOCIACIONS
DE COMERCIANTS
DE BADALONA
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a) Augmentar el tipus de
l’IBI per a les grans i
mitjanes
superfícies
comercials al màxim
establert per la llei.
b) Baixar en la mateixa
proporció
els
petits
botiguers.

pàg. 81

a)
No
és
viable
jurídicament. Article 8
LGT i 9 TRLRHL.

Es proposa la desestimació de
les 3 al·legacions per no ser
viables jurídicament.

b)
No
és
viable
jurídicament. Article 72.4
tercer paràgraf TRLRHL.
No es pot discriminar en
funció del titular.
c)
No
és
viable
jurídicament. Article 8
LGT i 9 TRLRHL.

a)
No
és
viable
jurídicament. Article 8
LGT i 9 TRLRHL

Es proposa la desestimació de
l’al·legació per no ser viable
jurídicament.

a) i b) No és viable
jurídicament. Article 72.4
tercer paràgraf TRLRHL.
No es pot discriminar en
funció del titular.

Desestimar les al·legacions
presentades, no obstant, es
proposa modificar el tipus
impositiu referit als usos,
d’acord amb el que s’estableix
l’article 72.4, del TRLRHL

Secretaria General

a) Reducció general de
l’impost en un 10%

GRUP MUNICIPAL
PARTIT POPULAR
DE CATALUNYA

b) Bonificació del 80% en
funció de la renda
familiar
per
famílies
nombroses.

c) Bonificació del 80% en funció de
la renda familiar per a persones
aturades, pensionistes vidus/vídues
famílies amb persones que tenen al
seu càrrec persones dependents
que necessitin atencions especials
d) Exempció per propietaris que
destini habitatges a lloguer social
(50% valor de mercat de lloguer)

a) És viable jurídicament.
Article72 TRLRHL, que
permet regular un tipus
de gravamen sempre
que no es superin els
valors mínims i màxims
establerts.
b) És viable jurídicament.
Article 74.4 TRLRHL.
c) i d) No és viable
jurídicament. Article 8
LGT i 9 TRLRHL

Incorporar una exempció a favor de
béns de titularitat pública afectes al
compliment de les finalitats dels
centres sanitaris.

SERVEI CATALA
DE LA SALUT

3) ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 3,
REGULADORA DE
L’IMPOST SOBRE
VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA

GRUP MUNICIPAL
CONVERGÈNCIA I
UNIÓ

PAH BADALONA
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Mantenir la bonificació
del 75% per als subjectes
passius de l’apartat 3.c)
de l’article 2 modificat.

Incorporar bonificacions als aturats
amb ingressos familiars inferiors a
1.200€ i que justifiquin la necessitat
de mantenir la propietat del cotxe
(minusvalidesa, familiars...)

pàg. 82

a) Es proposa la desestimació
per quant, contradiu l’esperit de
la
modificació
aprovada
inicialment.
b) Es proposa l’estimació
parcial, tenint en compte que
redactant-se una nova taula on
es consideren també el tipus de
família especial o general i el
nombre de fills/es.
c) i d) Es proposa desestimarles per quant no son viables
jurídicament.

És viable jurídicament.
Article 62.3 TRLRHL. En
tot cas, s’hauria d’incoar
el
corresponent
expedient
d’aprovació
provisional
de
les
esmentades
modificacions.
És viable jurídicament.
Article 95.6 TRLRHL.

Es proposa la desestimació del
suggeriment proposat.

No
és
viable
jurídicament. Article 8
LGT i 9 TRLRHL

Es proposa desestimar el
suggeriment per quant no es
viable jurídicament.

Es proposa la desestimació per
quant, contradiu l’esperit de la
modificació
aprovada
inicialment.

Secretaria General

a) Rectificar l’apartat a)
del número 3 de l’article
2 en el sentit següent:

a) És viable jurídicament.
Article 95.6 TRLRHL
b) És viable jurídicament.

GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA
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Tots
els
subjectes
passius que acreditin la
titularitat de turismes i
vehicles mixtes adaptats,
autobusos, camions i
furgonetes de benzina
amb homologació Euro 6
o superior i tots aquells
vehicles que emetin
emissions
de
CO2
inferiors a 120 gr/km.
b) No incorporar la
disposició
transitòria
aprovada.

pàg. 83

a) i b) Es proposa la
desestimació
d’ambdues
al·legacions
per
quant
contradiuen l’esperit de la
modificació
aprovada
inicialment.
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a) Pel període de 2016 el
tipus de gravamen es
congeli.

b) Incloure explícitament la proposta
de redacció que s’ajusta al redactat
de l’article 105.1.c) de la LRHL.
c) Regulació de la bonificació de
l’article 2.1 de manera diferenciada a
l’aprovada provisionalment
d) Regular una bonificació específica
equivalent a la proposada respecte
de la bonificació de l’article 2.1 que
afecta a les parelles de fet

4) ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 4,
REGULADORA DE
L’IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DE
VALOR DELS
TERRENYS DE
NATURALESA
URBANA

GRUP MUNICIPAL
CONVERGÈNCIA I
UNIÓ

e) Regular una bonificació específica
equivalent a la proposada respecte
de la bonificació de l’article 2.1 que
afecta a béns immobles en els que
s’hi exerceixin activitats empresarials
o professionals

a) És viable jurídicament.
Article 108.1 TRLRHL.
b) És viable jurídicament.
Article 105.1.c) TRLRHL.
c) És viable jurídicament.
Article 108.4 TRLRHL.
d)
No
és
viable
jurídicament. Article 8
LGT i 9 TRLRHL
e) És viable jurídicament.
Article 108.4 TRLRHL

a) Es proposa desestimar
l’al·legació per quant contradiu
l’esperit de l’acord aprovat
inicialment.
b) Es proposa estimar i, tot i ser
un suggeriment, no hi ha
inconvenient a introduir la
redacció literal per quant no
requereix d’una nova tramitació.
c) Es proposa acceptar el
suggeriment en el sentit d’iniciar
un nou expedient de modificació
d’ordenança en la que, recollint
l’esperit
de
la
proposta
formulada,
es
redactin
novament les condicions i
aspectes substantius i formals
de la bonificació.
d) Es proposa desestimar-la.
e) Es proposa estimar el
suggeriment en el sentit d’iniciar
un nou expedient de modificació
d’ordenança en la que, recollint
l’esperit
de
la
proposta
formulada,
es
redactin
novament les condicions i
aspectes substantius i formals
de la bonificació.
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GRUP MUNICIPAL
CIUTADANSCIUDADANOS

GRUP MUNICIPAL
PARTIT POPULAR
DE CATALUNYA

5) ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 5,
REGULADORA DE
L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS
INSTAL·LACIONS I
OBRES

GRUP MUNICIPAL
CONVERGÈNCIA I
UNIÓ

PAH BADALONA
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a) Modificar el valor
cadastral assenyalat com
a límit en l’article 2.1, b)
de 30.000€ a 45.000€

a) És viable jurídicament.
Article 105.1.c) TRLRHL
b) És viable jurídicament.
Article 108.1.c) TRLRHL

b) Modificar el tipus de
gravamen assenyalat a
l’article 5 per a que sigui
d’un 27% enlloc del 30%

a)
Es
proposa
estimar
parcialment l’al·legació, amb
una redacció que incorpori una
taula de trams en funció del
valor cadastral.
b) Es proposa desestimar
l’al·legació per quant contradiu
l’esperit de l’acord aprovat
inicialment
Es
proposa
desestimar
l’al·legació per quant contradiu
l’esperit de l’acord aprovat
inicialment

Eliminar la recuperació
del tipus del 30% de
l’impost de plusvàlua

b) És viable jurídicament.
Article 108.1.c) TRLRHL

Afegir a la bonificació
aprovada per habitatges
de protecció oficial en
règim de lloguer els
habitatges
privats
destinats a lloguer que
s’incloguin en la borsa de
lloguer d’habitatges.

No es viable jurídicament
per quant l’article 102.2,
d) TRLRHL es refereix
només a habitatges de
protecció oficial.

Es
proposa
desestimar
l’al·legació per quant no es
viable jurídicament.

No
és
viable
jurídicament. Article 8
LGT i 9 TRLRHL

Es proposa desestimar el
suggeriment per quant no es
viable jurídicament.

Incorporar bonificacions als petits
tenedors si aquests, una vegada
rehabilitat el seu habitatge, ho
incorporen al Fons de Lloguer per a
polítiques socials.

pàg. 85
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a) En referència a l’annex que fixa
mòduls de referència es proposa
que la base imposable per m2 en les
tanques publicitàries sigui de 492€ i
1566 en els monopostes
b) Incloure una nova bonificació en
relació al foment de l’ocupació
segons la regulació proposada
GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA

GRUP MUNICIPAL
CIUTADANSCIUDADANOS
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Rebaixar el tipus de gravamen de
l’article 4, enlloc del 4% que sigui el
3,5%

pàg. 86

a) Viable jurídicament
sempre que constin, si
escau,
els
informes
tècnics justificatius. En
tot cas, s’hauria d’incoar
el
corresponent
expedient
d’aprovació
provisional
de
les
esmentades
modificacions.
b) Viable jurídicament
sempre
que
sigui
declarada la construcció
d’interès segons article
103.2,a) de la TRLRHL i
els informes tècnics que
corresponguin. En tot
cas, s’hauria d’incoar el
corresponent expedient
d’aprovació provisional
de
les
esmentades
modificacions.
Viable
jurídicament.
Article 102.3 de la
TRLRH.

a) i b) Es proposa acceptar els
suggeriments en el sentit
d’iniciar un nou expedient de
modificació d’ordenança en la
que, recollint l’esperit de les
propostes
formulades,
es
formulin modificacions dels
mòduls i es redactin novament
les condicions i aspectes
substantius i formals de la
bonificació.

Es proposa
suggeriment.

desestimar

el

Secretaria General

a) Proposta de reducció de l’impost
que grava la construcció d’hotels
d’una a cinc estrelles
b) Modificar l’apartat 1.7 de l’article 3
en el sentit d’augmentar la
bonificació, en relació a les obres de
reparació de patologies estructurals
que afectin als edificis privats
radicats a Badalona.
GRUP MUNICIPAL
PARTIT POPULAR
DE CATALUNYA

a) Viable jurídicament si
es considera que el
suggeriment es refereix
al que preveu l’article
103.2,a) de la LRHL,
sempre
que
sigui
declarada la construcció
d’interès i els informes
tècnics
que
corresponguin. En tot
cas, s’hauria d’incoar el
corresponent expedient
d’aprovació provisional
de
les
esmentades
modificacions.

a) Es proposa desestimar el
suggeriment.
b) Es proposa acceptar el
suggeriment en el sentit d’iniciar
un nou expedient de modificació
d’ordenança en la que, recollint
l’esperit
de
la
proposta
formulades, i es redactin
novament les condicions i
aspectes substantius i formals
de la bonificació.

b) Viable jurídicament
sempre
que
es
compleixin els requisits
establerts per la LRHL,
no obstant, no es un
apartat
modificat
en
l’acord inicial.

6) ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 16,
REGULADORA DE LA
TAXA PELS SERVEIS
DE PROTECCIÓ DE LA
SALUT

GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA
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No
es
un
apartat
modificat i per tant
s’hauria de desestimar.
Al mateix temps, una
tarifa reduïda a 0 euros
és converteix en una
exempció de tarifa no
emparada
per
la
normativa i per tant no
seria viable jurídicament.
Article 8 LGT i 9
TRLRHL

Es proposa
suggeriment.

desestimar

el

Secretaria General

Proposta genèrica de:

7) ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 20,
REGULADORA DE LA
TAXA PER ENTRADA
DE VEHICLES I
RESERVA D’ESPAIS

GRUP MUNICIPAL
PARTIT POPULAR
DE CATALUNYA

“Abaixar totes les taxes i tots els
preus públics el tant per cent
corresponent a la variació anual de
2015 amb el mes de setembre com
a referència de l’Índex de Preus al
Consum”

Proposta genèrica de:

8) ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 21,
REGULADORA DE LA
TAXA PER LA
UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O PELS
APROFITAMENTS
ESPECIALS
CONSTITUÏTS EN EL
VOL, SÒL I SUBSÒL
DEL DOMINI PÚBLIC
MUNICIPAL

“Abaixar totes les taxes i tots els
preus públics el tant per cent
corresponent a la variació anual de
2015 amb el mes de setembre com
a referència de l’Índex de Preus al
Consum”
GRUP MUNICIPAL
PARTIT POPULAR
DE CATALUNYA
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Al
no
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estat
modificades les taxes,
s’hauria de desestimar la
proposta. No obstant,
seria viable jurídicament
sempre que hi hagués el
corresponent
estudi
tècnic -econòmic que
posi de manifest el valor
de mercat o la previsible
cobertura de cost dels
serveis i sens perjudici
que, en tot cas, s’hauria
d’incoar el corresponent
expedient
d’aprovació
provisional
de
les
esmentades
modificacions.
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Proposta genèrica de:

9) ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 23,
REGULADORA DE LA
TAXA PER ACTIVITATS
EN EL DOMINI PÚBLIC

GRUP MUNICIPAL
PARTIT POPULAR
DE CATALUNYA
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4. Per altra part, aquest departament ha comprovat l’existència d’errors materials respecte a
textos de les modificacions aprovades provisionalment i que es refereixen a:
a) En relació a l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles, no es va
incorporar la taula on hi consta l’umbral de valor per a tots o cadasqú dels usos a partir del qual
serán d’aplicació els tipus incrementats, d’acord amb el que estableix l’article 72.4 apartat
segon. Dita taula es la següent:
ANNEX
ÚS
CODI VALOR MÍNIM 2016
Magatzem-Aparcament

A

10.825,30

Comerç

C

126.403,38

Ensenyament i Cultura

E

1.242.862,71

Turisme i Hostaleria

G

641.773,36

Indústria

I

355.050,16

Esportiu

K

1.719.956,72

Oficines

O

236.014,98

Administracions Públiques P

-

Religiós

R

827.089,16

Espectacles

T

2.408.754,83

Sanitat
Y
1.594.342,81
b) En relació a l’ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica, en la redacció de la modificació de l’article 2.3,c) es va incloure un paràgraf de
l’anterior redacció i que s’ha d’eliminar.
Eliminar del text de l’article 2.3,c) que diu:
“....de consum de carburants biocombustibles com biogàs, gas natural comprimit, metà,
hidrogen o derivats d’olis vegetals.
c) En relació a l’ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa pels serveis de protecció de la
salut, la proposta plantejada per l’àmbit de Badalona Justa i Inclussiva es concretava en
modificar el redactat de l’article 2 de l’ordenança en el sentit de:
...considerar com a fets imposable la prestació de serveis orientats a la Protecció de la Salut
Pública i Ambiental i no la prestació de serveis assistencials sanitaris..
Per tant no era la modificació del títol de la ordenança.
En tot cas el redactat ha de quedar pel que és el fet imposable i no pel que no és, així la
redacció final serà:
Article 2. Fet imposable
Són objecte d’aquesta exacció la prestació de serveis orientats a la Protecció de la
Salut Pública i Ambiental i que es relacionen en els diferents epígrafs que figuren en la
present ordenança.
Quedant el títol de la ordenança amb el seu redactat original “Taxa per serveis de protecció de
la salut”.
5. Pel que fa a l’ordenança núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles, l’aprovació
provisional tenia en compte la possibilitat que la llei de pressupostos aproves l’aplicació d’un
coeficient sobre els valors cadastrals del municipi, per la qual cosa ha introduit la següent
disposició transitòria única:
“En el cas que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2016 aprovi l’aplicació del
coeficient de l’1,10 dels valor cadastrals del municipi, el tipus de gravamen general i supletori
aplicable a tots els béns immobles urbans del municipi és el 0,86 per cent i un 0,893 per cent
en funció dels usos d’acord amb les previsions de l’article 72.4 del TRLRHL. El tipus de
gravamen aplicable als béns immobles rústics és el 0,799 per cent. I el tipus de gravamen
aplicable als béns immobles de característiques especials és el 1,30”.
La llei 48/2015, de 19 d’octubre, llei de pressupostos generals de l’estat per a l’any 2016, ha
estat publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 260, de data 30 d’octubre de 2015. En dita
llei, l’article 67 estableix:
“(...)Coeficientes de actualización de valores catastrales del artículo 32.2 del texto
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refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario:
Uno. Los coeficientes de actualización de valores catastrales a que se refiere el
apartado 2 del artículo 32 del texto refundio de la Ley del Catastro Inmobiliario,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, quedan fijados para
2016 con arreglo al siguiente cuadro:
Año de entrada en vigor ponencia de valores
Coeficiente de actualización
(...)
(...)
1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002
1,10
(...)
(...)
(...)”
Com sigui que la circumstància que preveia la disposició transitòria referida ja ha estat
resolta, correspondrà redactar l’article 4 de l’ordenança, referit al tipus de gravamen, amb les
dades actualitzades a la realitat jurídica, sens perjudici que, a més, es determini per la via
d’acceptació d’alguna al·legació, una fixació de tipus determinada.
6. La Intervenció municipal haurà d’informar l’expedient, d’acord amb el que disposa l’article
214 i següents del TRLRHL, aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març.
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim
local (LRBRL) 178.1.c del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprovà el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) l’article 17.3 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) i 65.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprovà el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS) transcorregut el
període d’exposició pública i audiència dels interessats obert en relació amb l’aprovació inicial
de les ordenances municipals o de la seva modificació, la corporació municipal ha de resoldre
de forma raonada les reclamacions i suggeriments que s’haguessin presentat dins de
l’esmentat termini, i aprovar definitivament el que sigui més adient.
2. L’article 105 de la llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú permet que les administracions rectifiquin en qualsevol moment, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
3. L’òrgan competent per adoptar acords de modificacions d’ordenances fiscals és l’Ajuntament
Ple, en virtut de les atribucions que té assignades per l’article 22.2 lletra d) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
4. Per a l’adopció d’aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple del nombre
legal de membres de la Corporació presents en el moment de la votació, d’acord amb l’article
47.1. de la LRBRL i 26.4 de la LRJPAC.
5. La proposta haurà de ser informada per la Comissió d’Estudi, Informe o Consulta
corresponent, d’acord amb el que disposen els articles 82.2 i 123 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) previ informe de la Intervenció municipal conforme les
previsions de l’article 214 del TRLRHL, esmentat.
6. El procediment d’aprovació de les modificacions proposades de les vigents ordenances serà
l'establert a l’article 49 i 111 de la LRBRL.
7. De conformitat amb el que disposa l’article 17.4 esmentat, els acords definitius que es
refereixen en l’apartat 3 del mateix precepte amb inclusió dels provisionals elevats
automàticament a aquesta categoria, i el text íntegre de les ordenances o de les seves
modificacions hauran de ser publicats en el Butlletí Oficial de la Província.
8. En virtut de L’article 10.2 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística,I el reglament per a l’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament de Badalona,
preveuen que, malgrat que el català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua de totes
les institucions de Catalunya, i en especial, i entre d’altres, de l’administració local,
l’administració ha de lliurar a les persones interessades que ho sol·licitin un testimoni traduït al
castellà de tot allò que
els afecti.
9. Quant a les al·legacions i/o suggeriments presentats, en els casos que es considera la seva
viabilitat jurídica, s’estarà a criteris d’oportunitat que, en qualsevol cas, són competència del
govern municipal, el que no impedeix que puguin ser tingudes en compte en base a criteris
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d’eficiència econòmica o/i social, en el seu cas, sempre i quan es mantinguin el principis
reguladors dels tributs que cada cas es tracta.
11. Per imperatiu del que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departament o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
Proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del ROFRJEL, no hi ha cap tipus d’obstacle legal
ni reglamentari per tal que, conforme a les previsions dels articles 82.2 i 123 del propi text
normatiu, amb l’informe previ de l’interventor municipal, l'Ajuntament ple, previ dictamen de la
comissió d’estudi, informe i consulta de l’àmbit de Badadalona democràtica, adopti la proposta
següent i la converteixi en resolució:
PRIMER.- ESTIMAR les al·legacions presentades en la forma següent:
Respecte de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles, ESTIMAR
PARCIALMENT les al·legacions del grup municipal de CiU i del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya, referides a l’article 3.2 de la ordenança, quant a les bonificacions per
familia nombrosa, quedant el redactat final de la modificació aprovada segons el següent detall:
Referent a la bonificació per família nombrosa de l’article 3.2 de l’ordenança:
“(...)
2. Gaudiran d’una bonificació en la quota íntegra de l’impost que correspongui a la seva
residència habitual, els subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família
nombrosa, sempre que es compleixin els requisits següents:
 Tenir el títol de família nombrosa, atorgat pel departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya, o altre organisme competent.
 Que tots els integrants de la família estiguin empadronats en el mateix domicili i
aquest sigui el seu domicili habitual. Quan per causa de divorci o separació
matrimonial, un dels cotitulars no es trobi empadronat en el domicili familiar, no tindrà
dret a aquest benefici fiscal. Així doncs, la totalitat de la bonificació serà aplicada en
el rebut que li pertoqui abonar a la persona empadronada en el domicili familiar.
 Que ni el subjecte passiu ni els demès integrants de la família siguin titulars de més
bens urbans (llevat d’una plaça d’aparcament i/o traster que puguin considerar-se
com a annex a l’habitatge) que el que motiva aquest benefici tributari.
 Que ni el subjecte passiu ni els demés integrants de la família nombrosa tinguin
deutes pendents de pagament en període executiu amb la hisenda municipal, llevat
que aquests tinguin concedit ajornament o fraccionament, o estigui vàlidament
acordada la seva suspensió.
El valor cadastral de la residència habitual ha de ser inferior a 60.000 euros. El percentatge
de bonificació serà el que figura a continuació, en funció de la categoria de la família
nombrosa, del número de fills i del tram de valor cadastral en que es trobi, entenent com a
categories de família nombrosa general i especial les definides a l’article 4 de la Llei 40/2003,
de 18 de novembre, de protecció de les famílies nombroses:
Valor
Valor
Perc.
Fills Categoria
mínim
màxim
bonificació
3
General
0
30000
80
3

General

30001

40000

70

3

General

40001

50000

50

3

General

50001

60000

30

4

General

0

30000

85

4

General

30001

40000

80

4

General

40001

50000

60

4

General

50001

60000

40

N

Especial

0

60000

90
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La bonificació haurà de ser sol·licitada pel subjecte passiu de l’impost cada any, abans de
l’acabament del període general voluntari de pagament previst en el calendari del contribuent
per l’any en curs. Quan les altes en el padró de contribuents de l’impost originin liquidacions
referides a diferents exercicis, la bonificació haurà de ser sol·licitada dintre del termini
voluntari de pagament de les liquidacions.
Per tal de justificar l’aplicació d’aquesta bonificació, l’interessat haurà d’adjuntar a la seva
sol·licitud, entre d’altres:
 Acreditació del títol de família nombrosa
 Declaració del subjecte passiu de l’impost, justificativa que ni ell ni els demés
integrants de la família son titulars de més béns urbans d’ús residencial que el que
motiva aquest benefici tributari.
La quota líquida de l’impost, una vegada aplicada aquesta bonificació, no serà inferior en cap
cas a 10,00 euros.
En cas de concurrència amb altres beneficis fiscals regulats en aquesta ordenança, s’aplicarà
exclusivament el que resulti més favorable al contribuent.
(...)”
Per altra part, atenent a les al·legacions fetes per la Federació d’Associacions de Comerciants
de Badalona, que no poden ser tingudes en compte per quant no son viables jurídicament, es
determina modificar el tipus impossitiu referit als usos. Igualment, en relació al tipus de
gravamen, donat que la llei de pressupostos generals de l’Estat ja ha validat l’aplicació del
coeficient del valor cadastral, s’aprova el redactat final de l’article 4, deixant sense efecte i
suprimint la disposició transitòria única. El text que s’aprova definitivament es el següent:
Article 4. Tipus de gravamen
1. El tipus de gravamen general i supletori aplicable a tots els béns immobles urbans del
municipi és el 0,86 per cent i un 0,904 per cent en funció dels usos d'acord amb les previsions
de l'article 72.4 del TRLRHL.
2. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles rústics és el 0,799 per cent.
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials és el 1,30
per cent.
Respecte de l’ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana, ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions del grup municipal
de Ciutadans-Ciudadanos, formulades respecte de l’article 2.1, b) de l’ordenança, referit als
valors cadastrals assenyalats com a límit, el redactat final de la modificació aprovada segons el
següent detall:
Article 2. Beneficis fiscals
1. Gaudiran d’una bonificació de fins al 95% de la quota de l'impost que s’acrediti com a
conseqüència de la transmissió de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de
gaudi, limitatius del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels cònjuges,
ascendents o adoptants i descendents o adoptats.
Aquest benefici fiscal restarà condicionat als requisits següents:
(...)
b) Que el valor cadastral del sòl corresponent a la finca objecte de transmissió en l’exercici en
què tingui lloc sigui inferior a 60.000 euros.
(...)”
El percentatge de bonificació es calcularà en funció del valor cadastral del sól de l'immoble en
el moment de la transmissió, de conformitat amb el següent:
Valor del sol
Percentatge
Inferior a 30.000 eur
95%
Entre 30.001 i 45.000 eur
50%
Entre 45.001 i 60.000 eur
25%
“(...)
Igualment incorporar un segon punt al present article de l’ordenança en el que es transcriura
literalment les excempcions obligatòries establertes per l’article 105 de la llei reguladora de les
hisendes locals quant a transmissions relacionades amb la dació en pagament, d’acord amb el
suggeriment del grup municipal de CiU.
SEGON.- DESESTIMAR la resta d’al·legacions formulades bé per quant la seva acceptació
entraria en contradicció amb allò que el govern municipal ha aprovat provisionalment o bé per
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no ser viable jurídicament, d’acord amb l’esquema assenyalat en el contingut del present
dictamen.
TERCER.- ESTIMAR els suggeriments plantejats que a continuació es detallen, en el sentit de
pendre en consideració les propostes i/o l’esperit de les mateixes i, per tant, procedir a incoar
els corresponents expedients de modificació de les ordenances fiscals a que es refereixi, pels
que s’hauran de recabar els informes tècnics i jurídics corresponents que hauran d’assenyalar,
si es cau, els aspectes substantius i formals addients.
Respecte de l’ordenança fiscal general, el suggeriment formulat pel grup municipal Socialista,
quant a la possibilitat de fraccionaments de deutes tributaris per import inferior a 4.000€ sense
interessos de demora.
Respecte de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles, els
suggeriments formulats pel grup municipal de CiU, referits a bonificacions per béns immobles
destinats a habitatge amb instal·lacions de sistemes per aprofitament tèrmic o elèctric de
l’energia provinent del sol i bonificacions potestatives referides a habitatges de protecció oficial.
Respecte de l’ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana, el suggeriment del grup municipal de CiU, respecte dels
beneficis fiscals per transmissió de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de
gaudi, limitatius del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels cònjuges,
ascendents o adoptants i descendents o adoptats, incloent quan en els béns immobles s’hi
exerceixin activitats empresarials o professionals.
Respecte de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, els suggeriments formulats pel grup municipal Socialista, quant a la
revisió de mòduls de referència fixats per tanques publicitàries i quant a bonificacions referides
a construccions, instal·lacions i obres en relació al foment de l’ocupació. Igualment el
suggeriment formulat pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya quant a les
bonificacions en relació a obres de reparació de patologies estructurals que afecten a edificis.
QUART.- DESESTIMAR la resta de suggeriments per quant la seva acceptació entraria en
contradicció amb allò que el govern municipal ha aprovat provisionalment o bé per no ser viable
jurídicament, d’acord amb l’esquema assenyalat en el contingut del present dictamen.
No obstant, quant als suggeriments referits a:
 Bonificacions per béns immobles destinats a aparcament que hagin instal·lat
carregadors elèctrics per a automòbils. Bonificacions per aturats, en funció de les
rendes familiars.
 La problemática dels habitatges buits
 Bonificacions per entitats que desenvolupin activitats socials.
 Bonificacions en funcio de la renda familiar per persones pensionistes vidus/vídues i
families amb persones dependents.
 Bonificacions per habitatges destinats a lloguer social aturades
 Equiparació en les bonificacions en el cas de les parelles de fet
 Tarificació reduida en les tases per adopció d’animals de companyia pertanyents al
Centre d’Acollida.
Aquest govern estudiarà mesures alternatives possibles per satisfer l’esperit de les propostes.
CINQUÈ.- RECTIFICAR els errors materials de fet detectats en l’acord plenari de data
30/09/2014 d’aprovació provisional de la modificació del text de les ordenances fiscals que
s’han ressenyat en els fets d’aquesta proposta de resolució.
SISÈ.- APROVAR DEFINITIVAMENT, per a la seva vigència a partir de l’1 de gener de 2016, el
text de les modificacions de les ordenances fiscals reguladores d’impostos i taxes d’acord amb
el text inicialment aprovat un cop incorporades les al·legacions estimades i les rectificacions
materials. La redacció final es la següent:
“Textos de les modificacions aprovades:
1) ORDENANÇA FISCAL GENERAL
Article 15. Pagament i terminis de cobrament:
“(...)
ORDENANÇA FISCAL
Impost sobre béns immobles
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OF
1

PERIODE
PAGAMENT
De l’1 d’abril al 2 de

DATA CÀRREC
DOMICILIACIONS
1ª Fracció
2 de maig
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urbans

juny

2ª Fracció
3ª Fracció
4ª Fracció

Impost sobre béns immobles
rústica

Impost
sobre
econòmiques

activitats

1

2

De l’1 d’abril al 2 de
juny

Del 2 de maig al 4 de
juliol

1 de juliol
1 de
setembre
2 de
novembre
1 de juny

1ª Fracció

1 de juny

2ª Fracció

1 de
setembre

3ª Fracció

2 de
novembre

3

Del 5 de febrer al 5
d’abril

1 d’abril

Taxa pel serveis de cementiris
(conservació i ornat)

7

Del 5 de febrer al 5
d’abril

1 d’abril

Taxa per entrada de vehicles
(guals) i reserva d’espais
(reserva d’aparcament)

20

Del 5 de febrer al 5
d’abril

1 d’abril

Taxa per ocupació de vol, sòl i
subsòl de la via pública

21

Del 15 de gener al 15
de març

Impost sobre vehicles
tracció mecànica

de

Taxa per mercats municipals i
encants

Taxa per activitats a la via
pública instal·lació comercial
fixa permanent (quioscos)

Preu
públic
utilització
instal·lacions esportives

1ª
Fracció

Del 5 de
febrer al 5
d’abril

1ª Fracció

1 d’abril

2ª
Fracció

De l’1 de
juliol al 2
de
setembre

2ª Fracció

1 de
setembre

22

23

Annex
IX

1 de març

Del 5 de febrer al 5
d’abril

Abonaments
trimestrals

1 d’abril
1r trim.

4 de gener

2n trim.

4 d’abril

3r trim.

4 de juliol

4rt trim.

3 d’octubre

Preu públic per la recollida de
Annex
Del 2 de maig al 4 de
1 de juliol
residus sòlids urbans
XII
juliol
(...)
4. La quota corresponent als subjectes passius que domiciliïn el pagament de l’Impost sobre
béns immobles de naturalesa urbana es fraccionarà en quatre terminis del 25 per cent del
deute, i/o l’Impost sobre activitats econòmiques es fraccionarà en tres terminis del 33 per cent
del deute els dos primers i el 34 per cent el tercer.
(...)”
Article 28. Liquidació: classes
“(...)
1. Les liquidacions tributàries seran provisionals o definitives.
2. Es consideraran definitives les liquidacions practicades amb la comprovació prèvia del fet
imposable.
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3. Per raons de cost i eficàcia, no es practicaran liquidacions quan resultin quotes inferiors a
10 euros, excepte en el cas de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, taxes i preus
públics.
(...)”.
Article 61. Dispensa de garanties.
“(...)
Sense perjudici del que estableixen els articles anteriors, es pot dispensar totalment o
parcialment l’obligat tributari de la constitució de les garanties a què es refereixen, en els
casos següents:
a) Quan la suma dels deutes tributaris sigui de quantia inferior a 18.000 Euros de principal.
(...)”
_____________________
2) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Referent a la bonificació per família nombrosa de l’article 3.2 de l’ordenança:
“(...)
2. Gaudiran d’una bonificació en la quota íntegra de l’impost que correspongui a la seva
residència habitual, els subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família
nombrosa, sempre que es compleixin els requisits següents:
 Tenir el títol de família nombrosa, atorgat pel departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya, o altre organisme competent.
 Que tots els integrants de la família estiguin empadronats en el mateix domicili i
aquest sigui el seu domicili habitual. Quan per causa de divorci o separació
matrimonial, un dels cotitulars no es trobi empadronat en el domicili familiar, no tindrà
dret a aquest benefici fiscal. Així doncs, la totalitat de la bonificació serà aplicada en
el rebut que li pertoqui abonar a la persona empadronada en el domicili familiar.
 Que ni el subjecte passiu ni els demès integrants de la família siguin titulars de més
bens urbans (llevat d’una plaça d’aparcament i/o traster que puguin considerar-se
com a annex a l’habitatge) que el que motiva aquest benefici tributari.
 Que ni el subjecte passiu ni els demés integrants de la família nombrosa tinguin
deutes pendents de pagament en període executiu amb la hisenda municipal, llevat
que aquests tinguin concedit ajornament o fraccionament, o estigui vàlidament
acordada la seva suspensió.
El valor cadastral de la residència habitual ha de ser inferior a 60.000 euros. El percentatge
de bonificació serà el que figura a continuació, en funció de la categoria de la família
nombrosa, del número de fills i del tram de valor cadastral en que es trobi, entenent com a
categories de família nombrosa general i especial les definides a l’article 4 de la Llei 40/2003,
de 18 de novembre, de protecció de les famílies nombroses:
Fills

Categoria

Valor
mínim

3

General

0

Valor
màxim
30000

Perc.
bonificació
80

3

General

30001

40000

70

3

General

40001

50000

50

3

General

50001

60000

30

4

General

0

30000

85

4

General

30001

40000

80

4

General

40001

50000

60

4

General

50001

60000

40

N

Especial

0

60000

90

La bonificació haurà de ser sol·licitada pel subjecte passiu de l’impost cada any, abans de
l’acabament del període general voluntari de pagament previst en el calendari del contribuent
per l’any en curs. Quan les altes en el padró de contribuents de l’impost originin liquidacions
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referides a diferents exercicis, la bonificació haurà de ser sol·licitada dintre del termini
voluntari de pagament de les liquidacions.
Per tal de justificar l’aplicació d’aquesta bonificació, l’interessat haurà d’adjuntar a la seva
sol·licitud, entre d’altres:
 Acreditació del títol de família nombrosa
 Declaració del subjecte passiu de l’impost, justificativa que ni ell ni els demés
integrants de la família son titulars de més béns urbans d’ús residencial que el que
motiva aquest benefici tributari.
La quota líquida de l’impost, una vegada aplicada aquesta bonificació, no serà inferior en cap
cas a 10,00 euros.
En cas de concurrència amb altres beneficis fiscals regulats en aquesta ordenança, s’aplicarà
exclusivament el que resulti més favorable al contribuent.
(...)”
Referent al tipus de gravamen:
“(...)
Article 4. Tipus de gravamen
1. El tipus de gravamen general i supletori aplicable a tots els béns immobles urbans del
municipi és el 0,86 per cent i un 0,904 per cent en funció dels usos d'acord amb les previsions
de l'article 72.4 del TRLRHL.
2. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles rústics és el 0,799 per cent.
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials és el 1,30
per cent.
(...)”
Supressió de la disposició transitòria primera.
ANNEX
VALOR MÍNIM
ÚS
CODI
2016
Magatzem-Aparcament
A
10.825,30
Comerç

C

126.403,38

Ensenyament i Cultura

E

1.242.862,71

Turisme i Hostaleria

G

641.773,36

Indústria

I

355.050,16

Esportiu

K

1.719.956,72

Oficines
Administracions
Públiques
Religiós

O

236.014,98

P

-

R

827.089,16

Espectacles

T

2.408.754,83

Sanitat
____________________

Y

1.594.342,81

3) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA
“(...)
Article 2. Beneficis fiscals
1. Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost:
a) Tots els subjectes passius que acreditin la titularitat de vehicles considerats d’interès
històric.
b) Els vehicles de més de 25 anys. Pel reconeixement d’aquesta bonificació es prendrà
com a referència la data de la seva fabricació o, si aquesta no es conegués, la data de
la seva matriculació, o en el seu defecte, la data en que el corresponent model es va
deixar de fabricar.
2. Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost:
a) Tots els subjectes passius que acreditin la titularitat de turismes i vehicles mixtes
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adaptats, autobusos, camions i furgonetes 100% elèctrics d’autonomia estesa.
b) Tots els subjectes passius que acreditin la titularitat de turismes i vehicles mixtes
adaptats, autobusos, camions i furgonetes híbrids endollables que comptin amb una
autonomia mínima de 40 km.
c) Tots els subjectes passius que acreditin la titularitat de turismes i vehicles mixtes
adaptats, autobusos, camions i furgonetes que utilitzin com a combustible l’hidrogen.
3. Gaudiran d’una bonificació del 50% de l’impost:
a) Tots els subjectes passius que acreditin la titularitat de turismes i vehicles mixtes
adaptats, autobusos, camions i furgonetes de benzina amb homologació Euro 6 o
superior i emissions de CO2 inferiors a 120 gr/km.
b) Tots els subjectes passius que acreditin la titularitat de turismes i vehicles mixtes
adaptats, autobusos, camions i furgonetes híbrids amb motor tèrmic de benzina amb
homologació Euro 6 o superior i emissions inferiors a 120 gr/km.
c) Tots els subjectes passius que acreditin la titularitat de turismes i vehicles mixtes
adaptats, autobusos, camions i furgonetes que utilitzin exclusivament com a
combustible el GLP, gas natural i biogàs, i justifiquin que, d’acord amb les
característiques del seu motor, no poden utilitzar un carburant contaminant.
(...)”
Respecte de l’aplicació d’exempcions i bonificacions:
4. Les bonificacions previstes a l’article 2.2 i 2.3 d’aquesta ordenança seran d’aplicació a
l’exercici corresponent a la primera matriculació definitiva i als 4 exercicis següents. Per a la
seva aplicació, els titulars hauran d’aportar la documentació acreditativa de les característiques
tècniques dels vehicles. Així mateix, els vehicles hauran de ser homologats de fàbrica i
adequats a la seva classe i model”
Incorporació d’una disposició transitòria:
Aquelles bonificacions de l’article 2.1 de l’ordenança fiscal núm. 3 per a 2015, que ja
estiguessin concedides a 31/12/2015, gaudiran del benefici per última vegada durant l’exercici
2016 i desprès s’incorporaran al padró sense cap tipus de bonificació, amb tributació al 100%.
Això no obstant, els esmentats vehicles, si compleixen els nous requeriments exigits, tindran
dret a l’aplicació de les noves bonificacions, prèvia sol·licitud expressa, amb un límit màxim, per
tots els casos, de 5 anualitats bonificades.
_____________________
4) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
“(...)
Article 2. Beneficis fiscals
1. Gaudiran d’una bonificació de fins al 95% de la quota de l'impost que s’acrediti com a
conseqüència de la transmissió de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de
gaudi, limitatius del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels cònjuges,
ascendents o adoptants i descendents o adoptats.
Aquest benefici fiscal restarà condicionat als requisits següents:
(...)
b) Que el valor cadastral del sòl corresponent a la finca objecte de transmissió en l’exercici en
què tingui lloc sigui inferior a 60.000 euros.
(...)”
El percentatge de bonificació es calcularà en funció del valor cadastral del sól de l'immoble en
el moment de la transmissió, de conformitat amb el següent:
Valor del sol
Percentatge
Inferior a 30.000 eur
95%
Entre 30.001 i 45.000 eur
50%
Entre 45.001 i 60.000 eur
25%
“(...)
2. Sens perjudici d’allò establert a l’article 105 del text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, estarán exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin
com a conseqüència dels següents actes:
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Les transmisions realitzades per persones físiques amb ocasió de la dació en pagament de
l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a la cancel·lació de deutes
garantits amb hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contretes amb entitats de crèdit o
qualsevol altra entitat que, de manera profesional, realitzi la activitat de concessió de prestecs o
crèdits hipotecaris.
Aixímateix, estan exemptes les transmissions de l’habitatge en que concurreixin els requisits
anteriors, realitzades en execucions hipotecàries, judicials o notarials.
Per a tenir dret a l’exempció es requereix que el deutor o garant transmitent o qualsevol altre
membre de la seva unitat familiar no disposi, en el moment de poder evitar l’alienació de
l’habitatge, d’altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute hipotecari.
Es presumirà el compliment d’aquest requisit. No obstant, si amb posterioritat es comproves el
contrari, es procedirà a girar la liquidació tributaria corresponent.
A aquests efectes, es considerarà habitatge habitual aquell en el que hagi figurat empadronat el
contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys anteriors a la transmissió o
des del moment de l’adquisició si dit termini fos inferior als dos anys.
Respecte del concepte d’unitat familiar, s’estarà a allò disposat en la llei 35/2006, de 28 de
novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les
lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda dels no residents i sobre el patrimoni. A
aquests efectes, s’equiparará el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.”
Article 5 Tipus de gravamen
La quota d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus corresponent al
30% únic per a tots els períodes.
_____________________
5) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS
INSTAL·LACIONS I OBRES
Article 3 Beneficis fiscals
Eliminar l’apartat 1.8 de l’article 3.1. i tornar a anomenar els apartats 1.9, 1.10, i 1.11, que seran
els apartats 1.8, 1.9, i 1.10.
“...
2. Podran gaudir d’una bonificació d’entre el 25% i el 95% sobre la quota de l’impost, les
instal·lacions, obres o construccions que, sense que hi concorri el supòsit d’obligat compliment
per l’ordenança de sistemes de captació d’energia solar a Badalona, tinguin per objecte la
primera instal·lació en tots els serveis i/o elements de l’immoble, d’un o diversos sistemes
homologats descrits en les lletres següents:
a) producció d’aigua calenta sanitària en captador solar, sempre que l’aportació solar sigui d’un
mínim del 60% de la demanda anyal d’energia necessària per a l’escalfament d’aigua sanitària,
incloent si és el cas, l’escalfament d’aigua de les piscines.
b) incorporació d’instal·lacions d’aprofitament d’energia fotovoltaica d’una potència mínima de 2
KWP.
En aquest cas la bonificació serà en tots els casos del 50% llevat que de forma motivada
l’òrgan encarregat de la resolució n’estableixi un altre, dintre dels límits generals fixats en
aquest apartat. Així mateix, l’import resultant de l’aplicació d’aquesta bonificació, sumat a la
d’altres bonificacions fiscals municipals atorgades per aquest motiu, no podrà ser superior al
del cost total de la instal·lació dels sistemes col·lectors homologats corresponents.
Aquesta bonificació serà aplicada a la liquidació definitiva de l’impost, prèvia justificació
mitjançant factura, de les despeses efectivament realitzades i presentació de la homologació
dels sistemes col·lectors d’energia solar atorgada per l’administració competent.
3. Podran gaudir d’una bonificació del 50% sobre la quota de l’impost, les instal·lacions, obres o
construccions que tinguin per objecte la primera instal·lació en tots els serveis i/o elements de
l’immoble de què es tracti, d’un o diversos sistemes de recollida i aprofitament d’aigües pluvials
en tot tipus d’usos, en què concorrin qualsevol de les següents circumstàncies:
a) quan d’acord amb els índexs de pluviometria del terme municipal, la captació previsible sigui
suficient per cobrir completament la demanda d’aigua, a excepció de la d’ús de boca.
b) quan la instal·lació de captació aprofiti el 100% de la superfície susceptible d’aprofitament.
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En qualsevol cas, per gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà adjuntar a la sol·licitud que es
formuli a l’efecte, memòria justificativa on quedin detallats els següents extrems: superfície de
captació, capacitat i característiques del dipòsit d’emmagatzematge, consum d’aigua de
l’activitat, amb detall dels diferents usos i periodificació al llarg de l’any.
4. Podran gaudir d’una bonificació del 90% sobre la quota de l’impost, les instal·lacions, obres o
construccions que tinguin per objecte la supressió de barreres arquitectòniques i les condicions
d’accés i habitabilitat dels discapacitats.
5. Podran gaudir d’una bonificació del 50% sobre la quota de l’impost, les instal·lacions, obres o
construccions referents als habitatges de protecció oficial en règim de lloguer.
Aquesta bonificació serà aplicada a la liquidació definitiva de l’impost, prèvia justificació
mitjançant la certificació on s’acrediti la destinació de les obres a habitatges de protecció oficial
en règim de lloguer emesa per l’administració competent.
Disposicions comunes a totes les bonificacions:
Totes aquestes bonificacions han de ser sol·licitades expressament en el termini de presentació
de l’autoliquidació provisional.
A excepció de les bonificacions regulades als apartats 2 i 5, els subjectes passius podran
aplicar-se en el moment de practicar l’autoliquidació provisional, les bonificacions que escaiguin
pels imports o percentatges mínims previstos a la mateixa, sense perjudici de la regularització
tributària que reglamentàriament correspongui en practicar la liquidació definitiva, i l’inici si
escau, pel departament gestor, del corresponent expedient administratiu sancionador pel gaudi
indegut dels beneficis tributaris imputats.
En cas de concurrència de dos o més supòsits de bonificació, s’aplicarà exclusivament el que
resulti més favorable al contribuent..."
_____________________
6) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16, REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS DE
PROTECCIÓ DE LA SALUT
Article 2. Fet imposable.
Són objecte d’aquesta exacció la prestació de serveis orientats a la Protecció de la Salut
Pública i Ambiental i que es relacionen en els diferents epígrafs que figuren en la present
ordenança.
Suprimir de l’article 5. Tarifes, tot l’apartat referit a la ‘zoonosi’
_____________________
7) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20, REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA DE
VEHICLES I RESERVA D’ESPAIS
Article 5.
 Eliminar de l’article 5.I, apartat 2, la reserva horaria ‘G De 0 a 24h (permanent) i modificar
el segon paràgraf del mateix apartat en el sentit d’eliminar l’horari G.
 Modificar de l’article 5.I, apartat 3, en el sentit d’eliminar l’horari G i especificar l’horari S
(hores especials). Igualment afegir el text següent: ‘En aquelles zones on les places
d’estacionament estiguin marcades de forma individualitzada, les reserves de parada
s’hauran de sol·licitar tenint en compte la longitud de places senceres’
 Modificar de l’article 5.I, apartat 6, en el sentit d’eliminar ‘a partir del primer metre lineal’ i
redactar aquest apartat amb el següent text:
‘Per la reserva d’estacionament destinat a facilitar la maniobra de vehicles en les entrades
i sortides a garatges o altres recintes, per cada metre lineal o fracció se satisfaran:
Per metre lineal o fracció: 101,91 EUR.’
_____________________
8) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O PELS APROFITAMENTS ESPECIALS CONSTITUÏTS EN EL VOL, SÒL I
SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL
Article 5: Es modifiquen els apartats que quedan redactats en el sentit següent:
 Modificar el text de l’article 5. Epígraf II, apartat 6, en el sentit d’incloure el text ‘i/o
enderroc de bases i subbases de formigó’ quedant el text de la següent manera:
‘Treballs per incidències de serveis públics (aigua, gas, electricitat,…) i/o localització del
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tub del clavegueró i/o enderroc de bases i subbases de formigó’.
Afegir un paràgraf en el mateix apartat del segúent tenor literal:
‘Treballs de comprovació del tub de clavegueró existent i tasques de neteja derivades de
la reparació:
a) Per hora d’equip…56,81€/h.’
___________________
9) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23, REGULADORA DE LA TAXA PER ACTIVITATS EN EL
DOMINI PÚBLIC
Article 5 de tarifes: Es modifiquen els apartats que quedan redactats en el sentit següent:
- apartat 1.4 en el sentit següent:
“1.4 Disposició comuna a tots els subepígrafs
Les activitats a què es refereixen els epígrafs anteriors, organitzades i/o desenvolupades
per entitats i/o associacions veïnals sense ànim de lucre inscrites en el Registre Municipal
d'Entitats, es considerarà, d'acord amb la present ordenança, que no tenen caràcter
comercial, per la qual cosa no satisfaran cap quantitat encara que hauran de sol·licitar
igualment una autorització, sempre que la seva realització s’ajusti a aquestes condicions
següents:
1.4.1 Que siguin desenvolupades i organitzades per les mateixes entitats a través seus
mitjans propis i exclusius, i sempre que no cedeixin a tercers, ni en tot ni en part,
l'organització, gestió i/o explotació de l’activitat.
1.4.2 Que l’activitat es dugui a terme amb motiu i/o ocasió de celebracions culturals,
recreatives, i/o esportives, de reconegut prestigi i/o interès municipal
1.4.3 Que els ingressos derivats de la realització de l’activitat reverteixin, en tot cas i sense
excepció, en la mateixa entitat.”
- apartats 4 (obres fetes a la via pública) i 5 (obres auxiliars de la construcció), en el sentit
d’afegir el següent paràgraf:
Tota obra està subjecte a una llicència d’obres tramitada des del departament de llicències
d’obres, el qual haurà d’incloure, a petició dels interessats, l’ocupació de via pública per
contenidors, tanques d’obra, ponts penjats, bastides, grues torres, ascensors, sínies o
altres aparells elevadors, tant s’instal·lin en el perímetre de l’obra o fora de l’esmentat
perímetre. La tramitació d’aquestes ocupacions correspondria al departament de llicències
d’obres, previ informe favorable del departament de mobilitat
_____________________”
SETÈ.- NOTIFICAR el present acord als interessats amb la relació de recursos que s’hi poden
interposar, i indicant-los que exhaureix la via administrativa, i PUBLICAR les modificacions en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
La intervenció municipal, en compliment del que disposa l’article 214 i següents del TRLRHL,
aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març, informa favorablement l’anterior proposta.
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 l’Ajuntament Ple que resolgui de conformitat, previ
dictamen de la Comissió Informativa de l’Àmbit de Badalona Democràtica, si escau.
SENYOR TÉLLEZ: Bé, arribem a aquest punt, com molt bé ha explicat l’alcaldessa al
començament, no per res sinó perquè hem volgut avançar el Ple perquè no es faci enmig de
les festes nadalenques i perquè el període d’al·legacions de les ordenances acabava el mateix
dia que es feia la Comissió Informativa. Però jo crec que s’ha fet una bona feina, en tot cas ja la
jutjaran vostès, amb els grups municipals per respondre a totes les al·legacions i explicaré les
principals novetats abans d’obrir el torn de debat, que suposo que tothom hi voldrà dir la seva.
Jo crec que abans de tot uns titulars, que és agrair la tasca que han fet tots els grups
municipals i algunes entitats de la ciutat en presentar al·legacions de manera constructiva, i dir
que ha estat voluntat d’aquest govern admetre totes aquelles al·legacions que eren viables
jurídicament i les que no suposaven baixades d’impostos sense proposar una alternativa, com
bé vaig dir i consta en acta, en el Ple on es van aprovar inicialment aquestes ordenances. Les
acceptades que són viables jurídicament són bàsicament algunes transaccionals presentades
pel grup de Convergència i Unió i de Ciutadans (Ciudadanos), d’afegir bonificacions a les
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famílies nombroses, que hem afegit trams, la proposta del govern era de fer trams pel valor
cadastral, que havíem dit tarificació patrimonial, i hem posat criteris per acabar de filar més
prim, posant número de fills per famílies i categoria segons la categorització que marca la
Generalitat de Catalunya, ho tenen al dictamen. També hem respost positivament a una
al·legació que ha fet la Federació de Comerciants, que volia que la baixada del tipus impositiu
sobre les grans superfícies no afectés i proposaven que es mantingués. Simplement el que
hem fet és una augment d’1,23 per intentar resoldre la voluntat d’aquesta al·legació de la
Federació de Comerciants, que era poder disposar en el pressupost una partida per impulsar el
petit comerç i creiem que no era necessari un augment de l quota en el 10 %, creiem que amb
un 1,23 % els comerços i la indústria no patirien i en canvi tindríem aquests recursos
necessaris per a poder donar suport al petit comerç. També una proposta interessant del grup
de Convergència i Unió que era introduir el text de les lleis en les ordenances, això farà que el
text de les ordenances sigui més gruixut, però jo crec que ajudarà en pro de la transparència i
que la ciutadania que vulgui pugui fer al·legacions atenent-se a què siguin viables jurídicament
o no. També sobre la bonificació de l’impost de plusvàlua en herències, hem posat més trams,
per sota de trenta mil euros es podran bonificar un 95 %, amb trenta mil euros de valor
cadastra, de valor del sòl, i de trenta a quaranta-cinc euros es podrà bonificar un 50 % i
quaranta-cinc a seixanta mil euros un 25 %, fins ara la bonificació era de valors del sòl inferiors
a quaranta-cinc mil euros. Hi ha altres al·legacions que hem estimat però que no estaven en el
paquet d’ordenances que havia presentat aquest govern i s’havien aprovat inicialment en el
Ple, però que a aquest govern ens semblen interessants en tant que ens posa deures per
generar nous dictàmens que aniran en els propers plens. Una del grup de Convergència i Unió
per a bonificar l’IBI per aquells edificis que facin aprofitaments tèrmics, que són viables
jurídicament però que no podíem resoldre en aquest Ple perquè s’ha de generar un nou
dictamen i fer un informe jurídic i econòmic. Una que presentava el grup Popular sobre
bonificació de l’impost de construccions, per ampliar la bonificació de l’impost de construccions,
que del 50 % passa al 90 % per aquelles reformes estructurals d’aquelles edificis que tinguin
patologies greus, també generarà un nou dictamen que el portarem a Ple properament quan
tinguem els informes corresponents. Estic mencionant les més destacades, n’hi ha alguna és
però estic mencionant les més destacades. El Partit dels Socialistes de Catalunya feia una
al·legació que també haurà de generar un nou dictamen sobre l’ajornament de deutes inferiors
a quatre mil euros dintre de l’exercici, per a l’import de l’IBI i de vehicles al aturats de llarga
durada, i també ajornaments de deute inferiors a quatre mil euros de l’impost de l’IAE per
aquelles empreses pèrdues en l’exercici. També dues del Partit dels Socialistes que acceptem i
que estimem positivament i que hauran de generar nous dictàmens, que és la bonificació de
l’impost de construccions per aquelles empreses que fomentin l’ocupació dins de Badalona,
l’únic tema que hem d’estudiar aquí conjuntament és que segons els informes jurídics que hem
pogut veure el Ple hauria de declarar un interès públic en aquelles construccions per a poder
bonificar l’impost de construccions en aquests casos. Per tant, cada cop que vulguem bonificarho ho haurem de portar a Ple. Això dificulta una miqueta però bé, estem estudiant encara la
seva viabilitat jurídica, i també una bonificació de l’impost de construccions per als mono postes
de publicitat, que també ens cal un informe econòmic i jurídic per a tirar-los endavant. Hi ha
moltes al·legacions que no són viables jurídicament però que ja havien estat voluntat d’aquest
govern de poder-les estudiar i que no es van presentar el paquet inicial d’ordenances perquè
no són viables jurídicament. Bàsicament són les de bonificar l’impost de l’IBI a aturats i famílies
monoparentals, que com sabeu el compromís és poder subvencionar aquests col·lectius en fer
una subvenció per l’habitatge que contemplarà els pressupostos del 2016. També el grup de
Convergència i Unió va presentar una al·legació interessant de bonificar l’impost de
construccions per a instal·lar endolls per a vehicles elèctrics als garatges de les cases, també el
nostre compromís és de dedicar-li una partida pressupostària per a fer aquest tipus de
subvencions que considerem interessants per fomentar el cotxe elèctric en aquesta ciutat. I
també s’havien presentat al·legacions, sobretot del Partit Socialista, per millorar l’accés al
servei, sobretot del servei de teleassistència i de les escoles bressol. El compromís que hem
adquirit amb el Partit dels Socialistes és destinar pressupostàriament el que correspongui, per
tal de millorar l’accés a la ciutadania d’aquests serveis, fer-los més accessible a un percentatge
més alt de la població i aprofundir amb la tarificació social per tal que aquest millorar en l’accés
sigui viable. Aquestes són les principals novetats de les ordenances que espero que tinguin
l’aprovació del Ple.
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SENYORA ALCALDESSA: Aquí hi havia vinculada una paraula. El senyor Joaquin Nocete
González tenia la paraula per parlar sobre les al·legacions presentades en referència a les
ordenances municipals referent a l’IBI. Senyor Nocete, molt bona tarda, té la paraula.
Senyor Joaquin Nocete González, en representació de la Federació d'Associacions de
Comerciants de Badalona. Assumpte: Al·legacions presentades en referència a les
ordenances municipals referents a l'IBI.
SENYOR NOCETE: El comerç de proximitat és un dels pilars fonamentals en què es basa
l’economia a la nostra ciutat, amb més de vint-i-tres mil comerços i el 23 % de la població activa
ocupada en el sector. Les grans i mitjanes superfícies comercials cada dia són més presents a
la nostra ciutat. Fins i tot des de l’administració en algunes ocasions s’ha facilitat la implantació
de diversos grans supermercats. S’ha de tenir en compte que el comerç de proximitat és un
dels eixos principals de la vida als barris i realitza activitats de molt importància en el
dinamisme social, cultural i econòmic de la nostra ciutat. Hem presentat les al·legacions a les
ordenances municipals en les que proposem que augmenti el tipus d’IBI les grans i mitjanes
superfícies comercials i el baixi en aquesta mateixa proporció als petits comerços. També
proposem que amb la plusvàlua que generi aquest canvi de tributació doti al pressupost del
pròxim any una partida en favor del comerç de proximitat d’igual import al generat per aquest
canvi. De manera que el comerç de proximitat podria dur a terme els canvis que presenta la
nova campanya de compradors pel país que té com a un dels pilars la informatització de tot el
comerç de proximitat i la posta en marxa de la nova oficina de la Federació d’Associacions de
Comerciants que representa les associacions d’Artigues, Pau Piferrer, Pérez Galdós, la Salut,
Progrés, Centre Comerç, Sant Crist, Bufalà, Marxants i Mercats Municipals. Tenint en compte
l’actual situació, aquesta mesura ajudarà a fer front a les grans i mitjanes superfícies
comercials, cada dia més presents i parar el tancament de comerços, i per tant, la pèrdua
constant de llocs de treball. Tenint en compte que el petit comerç de la ciutat és l’activitat que
més llocs de treball aporta i a més, i no menys important, la pèrdua important d’identitat que
pateix aquesta ciutat. Espero de vostès el suport al maltractament que s’està sotmetent al
comerç de la nostra ciutat, per situar-lo a l’alçada que es mereix i que estem segurs de fer-nos
creditors d’això.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies senyor Nocete. Hi ha torn d’intervencions, si algú vol
intervenir sobre aquest tema, sigui en relació a la paraula o sigui en relació al punt que estem
tractant.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Voy a explicar la postura de Ciudadanos al respecto de las
ordenanzas fiscales que debemos aprobar. Nosotros pensamos que una de las maneras que
hay para reactivar la economía i generar empleo es bajar los impuestos, simplificarlos y
hacerlos progresivos. Entonces en ese sentido la propuesta general es que el impuesto de la
renta sea el impuesto donde se compense a las personas que peor lo están pasando, porque
es un impuesto objetivo, sobre las rentas de cada individuo, y talvez en el impuesto de bienes
inmuebles, sobretodo en la vivienda habitual, es donde se deben de hacer las bonificaciones.
Para el resto de los impuestos pensamos que lo que hay que hacer es simplificarlos y bajarlos.
Puesto que Ciudadanos ha presentado dos propuestas importantes de reducción de impuestos,
uno es el impuesto de plusvalía mantenerlo al 27 y no ponerlo al tipo máximo que es el 30. Y
por otro lado reducir el impuesto de construcciones y obras, el tipo de gravamen del 4 al tres y
medio, nuestro voto será desfavorable, contrario a la propuesta de ordenanzas fiscales.
SENYOR FALCÓ: Jo vull començar agraint el to amb el qual hem pogut parlar de les
ordenances fiscals amb l’equip d’Hisenda, amb el regidor i amb el director de l’àmbit d’Hisenda,
no sé si té aquest càrrec o no, no sé com es diu, assessor, l’assessor, jo és que com que heu
canviat tots els noms necessito més de sis mesos per aprendre-me’ls. En tot cas, agrair el to, jo
crec que és un to que s’ha correspost amb el nostre to, perquè el nostre to en el moment de fer
les al·legacions a les ordenances també ha estat un to que buscava l’acord i buscava partir de
la base que les ordenances fiscals són un marc molt estret sobre el qual treballar, que hi poden
haver petites millores any rere anys, que s’han de revisar les decisions preses per si algunes
de les decisions preses amb bonificacions anteriors, amb mesures anteriors no donen resultat.
Jo crec que això de moment encara no ho hem vist, també és veritat que no s’ha fet mai, i
també crec que s’hauria de fer, mirar de veure l’impacte real que tenen les mesures que anem
aprovant any rere any, per veure si s’han de modificar o simplement si s’han de deixar sense
efecte. Però en tot cas, sí que volia començar agraint com a mínim aquest to, que em sembla
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que és com a mínim el correcte quan del que es tracta és de parlar de la ciutat i dels diners que
necessitem per fer-la funcionar, després ja ens discutirem a on es destinen, amb quin objectiu i
quin rendiment real en traiem. Però en tot cas, començar agraint aquest to, però també dir que
crec que aquests govern hagués pogut anar una mica més enllà pel que fa a l’apreciació del
que han estat les nostres propostes, i crec que hi ha algunes de les propostes que havíem fet
que haguessin pogut tenir una acceptació més positiva i que no és estrictament cert que es
puguin despatxar dient que jurídicament no són possibles, quan quelcom jurídicament no és
possible sempre hi ha, quan es vol, la via de les subvencions, segons quines de les propostes
que nosaltres hem fet i que finalment nos s’han pogut recollir. En tot cas, crec recordar que n’hi
ha cinc de les dotze que s’aprecien per part del govern i això ens porta a una abstenció
necessària, és una abstenció que es correspon amb la voluntat de mantenir el diàleg obert amb
el govern i de mirar de ser sempre constrictius i positius en quant a les propostes. És una
abstenció que té a veure també amb algunes de les incorporacions de mesures que es prenen,
nosaltres estem d’acord amb l’esperit del que ens deia el representant de la Federació de
Comerciants, de proximitat de la ciutat, i estaríem d’acord en què s’hagués augmentat l’IBI a
les grans superfícies, però quan això no és possible, i el que fem és un capmàs en el qual
incloem les superfícies de més de vuit-cents metres o les mitjanes, que això són en alguns
casos empresa familiar, i hi introduïm també el que són les empreses o les indústries de
Badalona en aquest augment impositiu, encara que l’augment sigui relatiu, perquè és d’un 1,26
% com deia el regidor, nosaltres no creiem que aquest sigui un bon missatge. No hem tingut
temps tampoc, ni vostès ni nosaltres, d’estudiar a fons la proposta de com reforcem els
pressupostos per promocionar el comerç de la ciutat, però ens sembla que de cara a l’any que
ve sí que ens podem comprometre a fer-ho i nosaltres ho farem. Per tant, no hi votarem en
contra d’aquesta qüestió concreta, però sí que ens abstenim perquè estem segurs que a les
empreses de Badalona no se’ls ha de pujar la contribució, d’això n’estem absolutament
convençuts i absolutament segurs. I també veiem alguna mancança en la proposta que ens ha
fet el govern, la no revisió de preus públics que ens porta a tenir uns preus públics, crec que
desfasats, massa alts, en el cas per exemple, de la utilització dels teatres de la ciutat o dels
poliesportius vinculats per exemple, a activitats benèfiques o a activitats lúdiques, culturals
d’associacions, d’entitats de la ciutat, crec que aquí també tenim una feina per fer en el futur.
En tot cas, en la qüestió del comerç em sembla que tenim una eina molt important que té
capacitat de fer coses i d’ajudar-nos, que és la Diputació de Barcelona, em sembla que serà
important tenir-hi lligams i tenir relació institucional per part del nostre Ajuntament qui ho porta
crec que és una persona sensible amb els temes del comerç, és el Miquel Forns, alcalde de
Sitges, per tant, crec que el tenim a disposició i em sembla que podem tirar per aquí. Però en
general, si no hi ha res de nou que ens faci fer una segona intervenció, ho deixaríem aquí
manifestant la nostra voluntat d’abstenir-nos en aquesta proposta. Gràcies.
SENYOR PASTOR: Bona tarda a tothom. En primer lloc dir que des del grup municipal
Socialista vam fer roda de premsa al principi del període d’al·legacions dient que aquestes
ordenances fiscal eren poc ambicioses socialment i celebrem que el govern municipal hagi
acceptat les nostres propostes, sobretot per mirar polítiques de caire social i progressistes que
calen en aquesta ciutat. Hi ha dues mesures que creiem que són molt important, i que aquest
compromís que hem arrencat des del govern, cal també d’alguna forma propiciar clarament
perquè són mesures que afavoreixen i veïnes de Badalona, veïns amb pensió, els pensionistes
de Badalona, en el qual tindran garantit un servei de teleassistència gratuït. Tenim quantificat
que prop del seixanta per cent dels pensionistes podran rebre un servei de teleassistència
gratuït, pensionistes que recordem, amb dificultats econòmiques per poder portar a casa seva,
a més en uns temps de crisi, que també han d’aguantar segurament els seus fills i néts. I per
un altre lloc, també celebrem que tenim mesures i polítiques econòmiques que afavoreixen a
les famílies, famílies amb nens i nenes, com pot ser la baixada dels preus de les escoles
bressol, una baixada de preus que es pot fer per un via de tarificació social i que pot portar una
reducció fins als 140 euros de mitjana mensual per a aquestes famílies i que suposarà un gran
estalvi. Per tant, estem contents i evidentment, el que cal és seguir aprofundint per seguir
apostant per aquestes polítiques socials i per seguir afavorint els veïns i veïnes de Badalona.
Evidentment vot favorable.
SENYOR FERNÁNDEZ: Gràcies senyora alcaldessa. La veritat és que nosaltres en part també
agraïm el to de l’aprovació d’aquestes ordenances, la veritat és que és l’única vegada que el
govern ha cridat el primer partit de l’oposició per parlar d’un tema. Per tant, ja era hora que el
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govern de la transparència i dels consensos cridés al primer partit de l’oposició i el partit que va
guanyar, evidentment, les eleccions en aquesta ciutat, per parlar d’assumptes de ciutat, per
tant, ens alegrem per aquesta part. Nosaltres també hem fet en aquest cas una oposició
constructiva, donat que hem fet al·legacions i en part, alguna ha estat acceptada, i jo crec que
això es valora positivament, però no ho valorem positivament, però no ho valorem del tot
positivament perquè les al·legacions més importants, les al·legacions que anaven indicades a
baixar els impostos, que és el que nosaltres defensem en aquests moments de recuperació
econòmica, no han estat acceptades. Per tant, jo crec que el sentit, l’esperit d’aquesta
aprovació és un esperit decebedor, nosaltres ens sentim de veritat decebuts amb aquesta
proposta d’ordenances. Ja ho va avançar en l’aprovació inicial el regidor del meu grup, el
Ramon Riera, que estàvem decebuts perquè al final les ordenances que es portaven
inicialment eren unes ordenances de copiar i enganxa del Partit Popular. Unes ordenances que
nosaltres vam aprovar en moments de dificultat econòmica on l’Ajuntament estava immers,
estava dins d’un pla d’ajustament on no es podien fer moltes coses per millorar-les, però que
eren les que eren i per tant, vostès el que han fet és un copiar i enganxar d’aquestes
ordenances. Jo crec que no són unes ordenances que parla d’empoderament popular, de
radicalitat democràtica i de revulsió, no fan per vosaltres. Jo crec que per vosaltres farien unes
ordenances que baixessin els impostos als ciutadans, i aquestes ordenances no baixen
impostos, els mantenen i en alguns casos els pugen. Per tant, aquestes ordenances no fan ni
per vosaltres ni tampoc per nosaltres, perquè nosaltres sempre hem defensat que la millor
forma de revitalitzar l’activitat econòmica i la millor forma d’estimular l’economia a la nostra
ciutat és baixant impostos. Per tant, ni vosaltres heu presentat aquestes propostes en aquest
Ple, ni heu acceptat les nostres propostes que anaven encaminades en aquest sentit. Per tant,
nosaltres, evidentment, el nostre vot no pot ser d’un altra manera que contrari a unes
ordenances que no són imaginatives, que no busquen ingressos, però que tampoc busquen
abaixar els impostos als ciutadans, que és el que crec que estan esperant els ciutadans, davant
d’una situació que, tot i que encara estem en crisi i molta gent ho està passant malament, sí
que és veritat que la recuperació econòmica també l’estem veient.
SENYOR TÉLLEZ: Molt breu, agrair els agraïments, com no pot ser d’una altra manera.
Responent a la Federació de Comerciants que ha presentat una al·legació, simplement aclarir,
suposo que la majoria de regidors ja ho saben però en tot cas fer un esforç de pedagogia per al
públic ciutadà assistent, que la Llei d’Hisendes locals només ens permet fer dos tipus
impositius de l’IBI, una per l’ús qualificat, es permet fer-ho diferent del residencial, només el 10
% dels usos qualificats més grans, no es permet destriar aquí el que és comerç, el que és
empresa, el que és indústria. És una de les limitacions que tenim a l’hora de dissenyar la nostra
pròpia política fiscal, per això en aquest sentit presentem una moció que en parlarem més tard i
podrem estendre’ns en aquest punt. Però sí que ho hem estudiar molt i per això l’augment de la
quota és només de l’1,26 %, hem estudiat molt com afectaria als edificis d’oficines, esportius,
indústria, als hotels, al comerç i als grans magatzem. Llavors, hem considerat que en el cas per
exemple, del comerç, el més petit del 10 % dels usos qualificats, simplement seria un augment
de quota de 14 euros que, amb el quart període de termini de pagament que resolen les
ordenances fiscals de l’IBI, creiem que l’impacte és menor. Llavors hem estudiat molt bé, per
això intento respondre a la preocupació que com a govern també teníem, del grup de
Convergència i Unió, estàvem intentant que l’imapcte no fos sobretot per aquells comerços més
petits o aquelles indústries més petites, i creiem que amb un 1,26 % podem resoldre
positivament la petició de l’al·legació ciutadana de la Federació de Comerciants, i a l’hora no
causar un gran impacte en el petit comerç i a la petita empresa. Evidentment, tal com vam fer a
l’audiència pública d’aquestes ordenances fiscals, vam anunciar que eren un primer pas cap a
una nova política fiscal més justa, ens hem trobat amb els problemes que s’han trobat molts
governs, també els partits que ara estan aquí que han estat al govern, que és la limitació de la
Llei d’Hisendes Locals. Llavors, la nostra idea d’empoderament popular no és abaixar
impostos, perquè això moltes vegades significaria retallar serveis, sinó també l’empoderament
popular per a nosaltres és que pagui més qui és té i que pagui menys qui menys té. Per tant, ja
hem introduït alguns conceptes en aquestes ordenances que fins ara en aquesta ciutat s’havien
explotat poc, que és la tarificació per patrimoni, i avancem cap a la tarificació social per renda.
Hem de preparar la maquinària de l’Ajuntament de Badalona, estem parlant amb d’altres
Ajuntaments que ja han avançat molt més que aquesta ciutat en la tarificació social per renda,
per tal poder-les implementar en un futur. Sobre preus públics, les al·legacions que havia
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presentat el Partit dels Socialistes i que celebro que haguem arribat a aquest compromís, es
veuran reflectides en el pressupost, i totes aquelles preocupacions que tenim tot, perquè també
els govern les té sobre alguns preus públics, s’haurà de veure reflectida en el pressupost del
2016 que espero que el debat tingui un to tan elevat políticament i tan constructiu com ha tingut
el debat d’aquestes ordenances. Per tant, agrair al Ple i sobretot al Partit dels Socialistes,
l’aprovació definitiva d’aquestes ordenances fiscals.
SENYORA ALCALDESSA: El senyor Nocete de dret a rèplica si vol, com totes les persones
que demanen la paraula al Ple, un cop que hi ha hagut les respostes dels regidors, si vol, pot
tornar a intervenir tres minuts.
SENYOR NOCETE: Primer agrair l’esforç que ha representat aquesta aprovació de l’augment
de l’1,26 %, sí que entenc que era difícil de posar i entenc també que si no hi havia
mecanismes legals per a diferenciar el que eren metres comercials de metres industrials,
entenc que és just. Sí que hem de entendre que hi ha una diferència entre les grans superfícies
i el petit comerç de proximitat. El petit comerç de proximitat fa activitats, reviu tot el que és la
vida social de la ciutat, mentre que totes aquestes empreses grans que hi ha a Badalona, que
són les que més metres ocupen, les que majors beneficis obtenen, no participen de cap
activitat social dins de Badalona, i aquesta és una manera que sí o no d’alguna manera, en el
que és l’activitat social, revertint part, encara que sigui molt poc, dels seus beneficis a través
d’aquest petit augment de l’IBI que no representarà gran cosa per a ells, però sí que
representarà per al petit comerç de la ciutat poder realitzar més activitats i poder dinamitzar tot
el que és el comerç de la ciutat. Gràcies.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies. En tot cas afegir només que el govern comparteix
amb vostè, que parla en nom del petit comerç, aquesta visió, aquest valor afegit que té el
comerç, no només com a un agent econòmic i de prestació de serveis, sinó també com un eix
de dinamització del territori, de xarxa al territori. Compartim aquesta visió, aquesta mirada, i que
per tant, també compartim l’objectiu de buscar la manera d’afavorir el comerç de proximitat per
sobre del comerç de grans superfícies. Motes gràcies doncs.
Votació:
S’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 14, dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES, Partit dels Socialistes,
Guanyem Badalona en Comú.
En contra, 11, dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos) i Partit Popular.
Abstencions, 2 dels grup municipal de Convergència i Unió.
4. Aprovar els reconeixements de crèdit, a favor de Fornaguera, SA i Electricitat Mataró i
Serveis, SL.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte
Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdits
Òrgan que resol
Ajuntament Ple
Expedient
0639-CONJ-DIVFRA2015/000002
Caràcter
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional
118/D-58/15
Procediment
CONJ-DIVFRA CNJ-DIV Aprovació Conjunta factures
Tramitació
Ordinària
Objecte de l’expedient
Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit
Fets
Les despeses i factures relacionades a continuació han estat conformades pels departaments
gestors:
Expedient
Num.Fra
_Data
Tercer
NIF
0639F150237
30/05/2015 FORNAGUERA, SA ES-A0897656-5
FEXP2015/000002
ELECTRICITAT
0639500000102
13/10/2015 MATARO I
ES-B6615839-5
FEXP2015/000004
SERVEIS SL
La Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i va emetre informe positiu a càrrec de les
aplicacions pressupostàries següents:
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Expedient

Aplicacions
Pressupostàries

Id.Op

Núm.Op

Import

0639-FEXP2015/000002

2015 N 331 3341 21200

A

12015000056686/1

246,96

0639-FEXP2015/000004

2015 N 331 3341 21200

A

12015000057025/1

320,17

Fonaments de dret
1. Segons disposa l’art. 25.2.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, en la redacció donada pel numero vuit de l’article primer de la Llei 27/2013, 27
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, el Municipi exercirà en tot
cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats
autònomes, les matèries següents: [...] m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.
2. De conformitat amb l’art. 3 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les
administracions públiques i de procediment administratiu comú (LRJPAC), les administracions
públiques han de servir amb objectivitat els interessos generals i actuen d’acord amb els principis
d’eficàcia, de jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació amb ple sotmetiment a la
Constitució, a la Llei i al Dret. De la mateixa manera, hauran de respectar en la seva actuació, els
principis de bona fe i de confiança legítima.
3. L’article 10.9 del Títol preliminar del Codi civil recull la figura de l’enriquiment sense causa com a
font d’obligacions. Així mateix, segons reiterada jurisprudència del TS, com la Sentencia de data
12 de desembre de 2012. RJ 2013\770, que a la seva vegada cita una sentència de data 11 de
maig de 2004, recurs 3554/1999, es posa de manifest que l'enriquiment injust o sense causa no és
només un principi general del dret, que regeix també en el dret administratiu, sinó que a més s'ha
de considerar com una acció pròpia i singular del dret administratiu, diferent de la que s'exercita en
l'àmbit civil, precisament per les particularitats de l'àmbit administratiu.
4. Donada la manca de regulació puntual i sistematitzada en dret positiu de la institució de
l’enriquiment injust o sense causa, la doctrina jurisprudencial de les Sales Primera i Segona del
Tribunal Suprem, que en la sentència citada anteriorment de data 12 desembre 2012 determina
quan es dona la procedència de l’obligació de pagament imposada per evitar un enriquiment injust
literalment de la següent manera:
“Per tant, la determinació de la procedència d'aquesta obligació de pagament imposada per
evitar un enriquiment injust, requereix analitzar els requisits exigits perquè es doni aquesta
situació il·lícita, que, segons constata la STS de data 11 de maig de 2004 (RJ 2004, 3949) (rec.
3554/1999), recollint la doctrina continguda en altres sentències tant de la Sala primera com
d'aquesta mateixa, es poden resumir en els següents:
"a) L'enriquiment o augment del patrimoni del enriquit, constituït per qualsevol avantatge o
atribució patrimonial abocada a produir efectes definitius.
b) L'empobriment de qui reclama o d'aquell en nom del qual reclama, pecuniàriament apreciable,
encara que entès en el més ampli sentit sempre, que no provingui directament del comportament
de qui el pateix.
c) La relació causal entre l'empobriment i l'enriquiment, de manera que aquest sigui l'efecte
d'aquell. O, dit en altres termes que l'enriquiment segueixi un correlatiu empobriment.
d) La manca de causa o de justificació de l'enriquiment i del correlatiu empobriment. Aquest últim
requisit, crucial en la delimitació de l'àmbit de l'enriquiment injust, és el que presenta més dificultats
pràctiques. Si bé es pot dir que, des de la perspectiva d'un << concepte de dret estricte >> que
impera en la nostra jurisprudència en aplicar la figura de l'enriquiment injust, o es considera que
l'absència de causa equival mancant just títol per conservar al patrimoni l'increment o valor
ingressat, o s'atén a concrecions de l'acció a través de: la conditio per una prestació frustrada en
no aconseguir-se la finalitat a la qual va redreçada; conditio per intromissió o per invasió en béns
aliens; i conditio per desemborsament "
5. Així doncs, en el cas objecte del present informe, entenem que es donen els requisits
expressats a l’antecedent anterior, per la qual cosa s’estima l’obligació de pagament de les
factures, sense perjudici de les eventuals responsabilitats que es puguin derivar (STS de 24 de
juliol de 1992) i conforme les previsions de l’article 41 i concordants LRJPAC.
6. Segons disposa l’art. 214 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG
2/2004, de 5 de març) (TRLHL), la intervenció municipal ha d’emetre informe, certificant
l’existència de crèdit.
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7. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement, aprovar
les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, és l’Ajuntament Ple, per
aplicació de l’article 23.1-.e) del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de disposicions legals en
matèria de règim local.
Proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre
(ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’Ajuntament Ple
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar les despeses i factures i que es relacionen a continuació, en haver estat
conformades pels serveis o departaments gestors corresponents:
Expedient
0639-FEXP2015/000002
0639-FEXP2015/000004

Num.Fra
F150237
500000102

_Data
30/05/2015
13/10/2015

Tercer
FORNAGUERA, SA
ELECTRICITAT
MATARO I SERVEIS SL

NIF
ES-A0897656-5
ES-B6615839-5

Import
246,96
320,17

SEGON.- Satisfer l’import d’aquestes factures a càrrec de les aplicacions pressupostàries
següents:
Expedient

Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm.Op

Import

0639-FEXP2015/000002

2015 N 331 3341 21200

A

12015000056686/1

246,96

0639-FEXP2015/000004

2015 N 331 3341 21200

A

12015000057025/1

320,17

Votació:
S’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 25, dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos), Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES,
Partit dels Socialistes, Guanyem Badalona en Comú i Partit Popular.
Abstencions, 2 del grup municipal de Convergència i Unió.
5. Aprovar l'adhesió al protocol general de préstec de material esportiu i recreatiu que va
acordar la Diputació de Barcelona.
Identificació de l’expedient: Adhesió al Protocol General de Préstec de Material Esportiu i
Recreatiu, any 2016.
Òrgan que resol: Ple
Interessats: Corporació municipal
Núm. Expedient: 337/W15-2015
ANTECEDENTS
1.- Vist l’informe del cap del Servei d’Esports, amb data 4 de novembre d’enguany, una part del
qual diu el següent: << La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 21
de febrer de 2008, va aprovar un Protocol de Préstec de Material Esportiu i Recreatiu, que
actualment està en prorroga fins el 31 de desembre de 2015, amb l’objectiu de reforçar el
suport i la col·laboració amb els ens locals del seu territori, concretament en les competències
en matèria d’esports, oferint el servei de préstec de material esportiu, i així contribuir a
dinamitzar les activitats físic-esportives als municipis.
El Servei d’Esports de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de Badalona, està adherit al servei
de Préstec de Material Esportiu i Recreatiu de la Diputació de Barcelona.
La Diputació de Barcelona per tal d’adequar el servei de préstec de Material Esportiu i
Recreatiu a les noves normatives vigents, poder fer efectiva la col·laboració i gaudir d’aquest
servei de forma gratuïta, va adoptar l’Acord d’aprovar la minuta del Protocol General en la
sessió ordinària de la seva Junta de Govern en data 12 de març de 2015, publicat al BOP el 30
de març de 2015, i en la seva clàusula 1.2.2. diu literalment: “ Els ens locals que s’adhereixen
al present Protocol General hauran d’adoptar l’acord pertinent per l’òrgan competent de llur
Corporació, en el qual hi constarà l’acceptació expressa de les condicions que hi figuren al
Protocol i donar-ne trasllat a Esports de Diputació de Barcelona”.
L’Acord aprovat per la Diputació de Barcelona del servei de Préstec de Material Esportiu i
Recreatiu, regula els compromisos i obligacions de les parts, la seva formalització i efectivitat,
la gratuïtat del servei i el caràcter indefinit de la seva vigència.
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El Servei d’Esports de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, ha estat adherit al servei de
préstec de Material Esportiu i Recreatiu, i aquesta col·laboració ha contribuït a dinamitzar les
activitats fisic-esportives de la ciutat.
Conclusions
1. Proposo formalitzar l’adhesió al Protocol General de Préstec de Material Esportiu i Recreatiu
que va acordar la Diputació de Barcelona en la seva Junta de Govern del 12 de març de 2015 i
publicat al BOB en data 30 de març de 2015.
2. Donar trasllat a Esports de Diputació de Barcelona de l’adhesió del Servei d’Esports de
l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de Badalona, al servei de préstec que ofereix de Material
Esportiu i Recreatiu, i inici els tràmits per ser-ne beneficiaris i el servei inici la seva efectivitat.>>
2.- La gerència de Servei d’Esports de la Diputació de Barcelona, va publicar en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, de data 30 de març de 2015, el següent anunci:
<<ANUNCI sobre el Protocol general de col·laboració amb els ens locals de la província de
Barcelona per establir les línies generals i les obligacions que regularan el servei de préstec de
material esportiu i recreatiu d'Esports de la Diputació de Barcelona
La Junta de Govern de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 12 de
març de 2015, ha aprovat un Dictamen (núm. 117/15), el text íntegre del qual és el següent:
"ANTECEDENTS.
Dins de les competències pròpies dels governs locals establertes en l’art. 84 de l’Estatut
d'Autonomia de Catalunya aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, i d’acord tant amb
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (arts. 31 i 36) com amb el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya (arts. 66.2 i 91), aprovat per Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, la Diputació de Barcelona assisteix i coopera amb els municipis del seu
àmbit territorial, especialment amb els de menor capacitat econòmica i de gestió.
Esports de la Diputació de Barcelona té com a missió contribuir a la millora de la qualitat de
vida de la ciutadania, tot cooperant amb els ens locals en l’àmbit dels serveis i les activitats
esportives, mitjançant la pràctica física esportiva i vol reafirmar el seu compromís amb el
municipalisme posant al servei dels ajuntaments els seus mitjans i coneixements, amb la
voluntat de fer-los costat en allò que necessitin per enfortir i dinamitzar l’esport local.
Amb l’objectiu de reforçar el suport i la col·laboració amb els ens locals del seu territori,
concretament en l’àmbit de les competències que en matèria d’esports tenen legalment
atribuïdes, ofereix als ens locals de la província de Barcelona el servei de préstec de material
esportiu i recreatiu, per tal de contribuir a la dinamització d’activitats físic-esportives als
municipis.
La Junta de Govern de la Corporació, en sessió de data 21 de febrer de 2008, va aprovar un
Protocol de Préstec de Material Esportiu i Recreatiu, el qual va ser prorrogat fins el 31 de
desembre de 2015, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 27 d’octubre de 2011.
Actualment, a la vista de l’experiència del servei de préstec als ens locals, cal replantejar el
protocol existent, així com adequar-lo a les previsions derivades de les noves normatives
vigents i que són aplicables, en el seu cas, als esdeveniments per als quals es facilita el
material esportiu.
Per tal de poder fer efectiva la col·laboració i gaudir del servei de préstec de material esportiu i
recreatiu, que de forma gratuïta es posa a la seva disposició, els ens locals interessats hauran
de formalitzar la seva adhesió a aquest Protocol, mitjançant l’adopció del corresponent acord
per l’òrgan competent i donar-ne trasllat a Esports de la Diputació de Barcelona per al seu
coneixement i efectes.
En base a les consideracions adduïdes, la Diputació de Barcelona ha elaborat aquest Protocol
com a marc d’actuació i relació amb els ens locals de la província per als anys vinents.
Per Acord adoptat per la Junta de Govern en sessió de data 12 de març de 2015, es va aprovar
la minuta del present Protocol General, que es regirà per les següents.
CLÀUSULES.
1.- OBJECTE I ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL.
1.1.-Objecte.
És objecte del present Protocol General establir les línies que regularan la col·laboració amb
els ens locals per tal de poder gaudir del servei de préstec de material esportiu i recreatiu
d'Esports de la Diputació de Barcelona.
1.2.- Adhesió al Protocol General.
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1.2.1.- La Diputació de Barcelona (Esports) i els ens locals adherits a aquest Protocol General
reben la consideració de parts i es consideren vinculats per aquest instrument.
1.2.2.- Els ens locals que s’adhereixin al present Protocol General hauran d’adoptar l’acord
pertinent per l’òrgan competent de llur Corporació, en el qual hi constarà l’acceptació expressa
de les condicions que hi figuren al Protocol, i donar-ne trasllat a Esports de Diputació de
Barcelona.
1.2.3.- Amb l’adhesió a aquest Protocol General, de mutu acord i voluntàriament, la Diputació de
Barcelona (Esports) i els ens locals adherits estableixen una relació continuada de col·laboració.
2.- MATERIAL OBJECTE DE PRÉSTEC.
Esports de Diputació de Barcelona ofereix als ens locals adherits al present Protocol General el
servei de préstec, amb caràcter gratuït, del material esportiu i recreatiu que es relaciona al web
http://www.diba.cat/esports, el qual es mantindrà actualitzat de forma permanent.
3.- COMPROMISOS I OBLIGACIONS DE LES PARTS.
a) La Diputació de Barcelona (Esports).
Un cop rebuda una petició de préstec de material esportiu efectuada per un ens local, es
comprovarà la seva adhesió al present Protocol, requisit previ i indispensable per ser beneficiari
d'aquest servei, i s’iniciaran els tràmits següents per tal de donar curs a la seva sol·licitud:
• Acordar el préstec i posar a disposició de l'ens local sol·licitant el material esportiu i recreatiu
sol·licitat i que figura en el web corporatiu.
• Assessorar els ens locals de la província de Barcelona en relació al trasllat i a la utilització del
material sol·licitat.
• Facilitar el material en les condicions adequades per al seu ús. Degut al seu caràcter itinerant,
aquest material es pot veure deteriorat pel seu ús continuat, la qual cosa pot comportar que en el
moment de disposar-ne sigui substituït per un altre de característiques anàlogues.
b) De l'ens local adherit.
• Efectuar la reserva del material per tal de garantir la seva disponibilitat.
• Recollir el material cedit en préstec del magatzem on es trobi dipositat, l’adreça del qual li serà
facilitada per Esports de la Diputació de Barcelona, transportar-lo al lloc designat per a la seva
ubicació i retornar-lo, un cop finalitzada l’activitat, en les mateixes condicions en les què es va
cedir. El transport i els operaris necessaris per a la recollida, instal·lació, retirada i retorn del
material aniran a càrrec de l’ens local sol·licitant.
• Designar un/a tècnic/a que faci d’interlocutor/a amb la Diputació per a qualsevol qüestió que es
pugui plantejar en relació al material prestat.
• Complir els protocols d’actuació que s’estableixin per la Diputació en aplicació de la normativa
vigent o com a conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats.
• Assumir, en la seva condició de sol·licitant, la responsabilitat civil derivada tant de l’ús, com del
transport del material cedit en préstec, ja sigui per a les activitats organitzades per ell, com per les
que organitzin les entitats del seu àmbit territorial, sense perjudici de que exigeixin a aquestes que
assumeixin aquesta responsabilitat mitjançant la contractació d’una pòlissa d’assegurances quan
siguin les beneficiàries finals del préstec de material.
• Tenir cura del material cedit, així com de la seva reparació, cas que es produeixi un deteriorament
greu del mateix, assumint les despeses que se’n puguin derivar.
• Assumir el cost real o de reposició del material cedit, cas de que es produís la pèrdua o el robatori
del mateix durant el període de préstec, prèvia comunicació a Esports de la Diputació de
Barcelona, que podrà facilitar-li els possibles proveïdors en funció de les característiques
concretes del material de què es tracti o procedir a l’adquisició de nou material, tot repercutint el
seu cost a l’ens local.
• Comunicar a Esports de la Diputació de Barcelona qualsevol incidència que s’hagi produït en el
període de cessió del material de préstec.
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• Facilitar a Esports de la Diputació de Barcelona la informació que li sigui sol·licitada amb l’objectiu
d’avaluar el servei de préstec de material.
• Instal·lar el material en l’àmbit territorial de l'ens local sol·licitant.
• Donar compliment a la normativa següent:
- Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport.
- Decret 56/2003, de 4 de febrer, pel qual es regulen les activitats físic-esportives en el medi
natural, quan es tracti de material cedit, amb el qual es practiqui alguna de les activitats
previstes a l’annex I de l’esmentat Decret.
- Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.
- Decret 55/2012, de 29 de maig, pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les
entitats esportives de Catalunya.
- Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, por el que se determinan las prestaciones mínimas del
Seguro Obligatorio Deportivo.
- Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives.
- Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
- Complir amb la normativa vigent en funció del lloc on s’instal·li el material cedit.
4.- FORMALITZACIÓ I EFECTIVITAT DEL PRÉSTEC.
Un cop formalitzada l’adhesió al present Protocol, començarà la seva efectivitat, essent
necessari complimentar el formulari de sol·licitud del material esportiu cada cop que sigui
necessari disposar-ne, mitjançant el canal establert a tal efecte.
Esports de la Diputació de Barcelona donarà curs a la sol·licitud i ho comunicarà a l'ens local
sol·licitant.
5.- FINANÇAMENT.
El servei de préstec té caràcter gratuït. No obstant això, totes les despeses de transport i
personal necessari per a la recollida, instal·lació, retirada i retorn del material, aniran a càrrec
de l'ens local beneficiari.
Tanmateix, en el seu cas, l'ens local beneficiari assumeix les despeses derivades de la
reparació o reposició del material robat, extraviat o greument malmès.
6.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i la normativa que la desenvolupa, la Diputació informa en aquest acte als ens locals
que s’adhereixin al present Protocol de la incorporació de les dades personals necessàries per
a la gestió i execució dels documents derivats d’aquest protocol a un fitxer de la seva titularitat.
7.- VIGÈNCIA, MODIFICACIÓ, EXTINCIÓ DEL PROTOCOL I JURISDICCIÓ COMPETENT.
La vigència d’aquest protocol té caràcter indefinit.
L'ens local adherit podrà revocar la seva adhesió al Protocol, comunicant-ho a Esports de la
Diputació de Barcelona amb una antelació mínima d’un mes respecte de la data en que es
prevegi la seva efectivitat, i sempre que no hi hagi en curs un servei de préstec de material.
En qualsevol cas, la Diputació podrà resoldre unilateralment l’aplicació d’aquest Protocol per
incompliment per part de l'ens local de les clàusules, condicions i compromisos continguts en el
mateix.
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i compliment del present Protocol,
seran resoltes per la jurisdicció Contenciosa-Administrativa dels Jutjats i Tribunals de
Barcelona, sense perjudici de sotmetre-les prèviament a la via de conciliació arbitral que
correspongui, si així ho acorden les parts.”º>>
FONAMENTS JURÍDICS
Atesa la potestat d’autoorganització reconeguda als municipis per l’art. 4.1a) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), modificada per la Llei 27/2013,
de 27 desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, i l’art 8.1.a) del DL
2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim Local de
Catalunya (TRLMRLC).
Atesos els arts. 22.1 b) LRBRL, i 52.2 b) TRLMRLC i concordants, és competència de
l’Ajuntament Ple l’adopció d’acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals,
resultant d’aplicació la regla general, establerta pels arts. 47.1 LRBRL i 112.1 TRLMRLC, de
majoria simple del membres presents a la sessió plenària que adopti l’acord.
Proposta d’acord
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En conseqüència, 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 acord:
PRIMER. Aprovar l’adhesió al Protocol General de Préstec de Material Esportiu i Recreatiu que
va acordar la Diputació de Barcelona en la seva Junta de Govern del 12 de març de 2015 i
publicat al BOBP amb data 30 de març de 2015.
SEGON. Notificar la present resolució a la Diputació de Barcelona i als departaments i serveis
de l’Ajuntament interessats.
SENYOR GUIJARRO: Nosaltres tenim un dubte o una pregunta, estem a favor òbviament de
l’adhesió a aquest protocol, però ens agradaria saber per què ve d’urgència a la Junta de
Portaveus d’avui dia 22, quan segons l’informe que tenim, l’informe tècnic data del 4 de
novembre. Creiem que hi ha hagut temps suficient per portar-lo amb temps i forma, per una via
normal. És la pregunta que fem, a què s’ha degut això.
SENYORA ALCALDESSA: Crec que aquesta pregunta ja l’heu fet avui a la Junta, o hi ha hagut
un altre grup que l’ha fet i que el tècnic ha donat una explicació.
SENYOR GUIJARRO: No perdoni senyora alcaldessa, quan s’ha fet esment a la urgència, ha
estat un altre grup però s’ha fet esment sobre el punt que ve després. És a dir, sobre l’acord pel
tema de Montigalà, no en aquest punt.
SENYORA ALCALDESSA: D’acord, en tot cas sobre aquest en concret, sobre el fet que un
tema com aquest, que administrativament no s’entén que hagi trigat tant temps, el cap de
serveis que hi havia avui a la Junta de Portaveus ha dit que havia estat un tema tècnic
d’endarreriment de la tramitació de l’expedient. Però en tot cas, senyora regidora si vol dir res.
SENYORA GALLARDO: Ho consultaré i ho passarem per escrit, no es preocupi. De tota
manera, el catàleg de serveis s’ha presentat o s’aprovarà demà a la Diputació de Barcelona.
Ara no tinc la resposta, però ho passarem per escrit. Gràcies.
SENYORA ALCALDESSA: Tothom a favor? Doncs s’aprova per unanimitat i en tot cas amb el
compromís de respondre per escrit aquesta pregunta.
Votació:
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor, 27.
6. Resoldre de mutu acord el contracte de concessió administrativa del servei públic del
Complex esportiu municipal Montigalà de Badalona.
Identificació de l’expedient
Contracte
Concessió administrativa per la redacció del projecte, obres
d’ampliació, gestió i explotació del servei públic del Complex
esportiu municipal Montigalà de Badalona.
Tipus de resolució
Ratificació de la proposta d’acords signats amb la Federació
Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física en el si
de la Comissió de Seguiment de la concessió administrativa del
Complex esportiu municipal Montigalà per a la resolució per mutu
acord del contracte.
Òrgan que resol
Ple de l’Ajuntament
Caràcter de la resolució
Exhaureix la via administrativa
Interessat
Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat
Física, en endavant FCEDF (CIF G58165127), concessionari
Antecedents
1. En data 21/12/2015, en el si de la Comissió de Seguiment de la concessió administrativa per
la redacció del projecte, obres d’ampliació, gestió i explotació del servei públic del Complex
esportiu municipal Montigalà (contracte adjudicat pel Consell d’Administració de l’extingit Servei
Municipal d’Esports de Badalona, en sessió de data 25/10/2002 i modificat segons conveni de
resolució de discrepàncies de data 30/07/2010, aprovat per Acord de Junta de Govern Local de
data 23/07/2010) es va recollir una proposta d’acords amb la Federació Catalana d'Esports de
persones amb Discapacitat Física (FCEDF) relatius a les discrepàncies sorgides en l’execució
del contracte de referència derivades a la seva vegada de la implementació del conveni de
modificació de 30/07/2010.
En aquests acords transcrits literalment disposen el següent:
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<<Reunió de la Comissió de seguiment de la concessió administrativa per la redacció del
projecte, obres d’ampliació, gestió i explotació del servei públic del Complex esportiu municipal
Montigalà (contracte adjudicat pel Consell d’Administració de l’extingit Servei Municipal
d’Esports de Badalona, en sessió de data 25/10/2002 i modificat segons conveni de resolució
de discrepàncies de data 30/07/2010, aprovat per Acord de Junta de Govern Local de data
23/07/2010, segons expedient administratiu 77/CONC-12/08 de l’Àrea d’Hisenda, Recursos
Interns i Promoció Econòmica del Departament Central de Contractació del Servei Jurídic i
d’Administració General).
En sessió de data 6 de febrer de 2015, amb motiu de les discrepàncies sorgides en l’execució
del contracte de referència, derivades, a la seva vegada, de la implementació del conveni de
modificació de 30/07/2010, es va signar acord entre el regidor de l’àrea d’Educació, Esports i
Joventut de l’Ajuntament i el president de la Federació Catalana d'Esports de persones amb
Discapacitat Física (FCEDF), pendent a la data del present document de ratificació per l’òrgan
competent, relatiu a la resolució de mutu acord del contracte de concessió de referència.
El document que conté l’acord consta incorporat a l’expedient número 17/Y01-2015 del Servei
Jurídic i d’Administració General de Badalona Educadora, amb el següent tenor literal:
“Acords en relació a les reunions mantingudes entre representants de l’Ajuntament de
Badalona i de la Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física, en
endavant FCEDF (CIF G58165127), en quant a les discrepàncies sorgides pel que fa a
l’execució del contracte de concessió administrativa de la redacció del projecte, obres
d’ampliació, gestió i explotació del servei públic del Complex esportiu municipal Montigalà de
Badalona.
A la vista de la documentació aportada per la Federació Catalana d’Esports de Persones amb
Discapacitat Física (FCEDF) i la que obra a l’expedient de referència, els serveis tècnics de
l’Àrea informaran tècnicament en relació a l’informe contractat al mes de desembre de 2014 per
a l’estudi del model de gestió del Complex esportiu municipal Montigalà i la necessitat de donar
un gir a la instal·lació, tenint en compte els canvis produïts pel que fa a les necessitats dels
usuaris del servei a resultes de la crisi econòmica i l’interès públic i que els plecs reguladors de
la concessió administrativa ja no responen a les necessitats de l’Ajuntament i la ciutadania, i els
serveis jurídics de l’Àrea, si veuen viable la proposta tècnica, proposaran que l’Ajuntament
resolgui el contracte de concessió vigent en els termes que estableix la legislació reguladora.
En aquest sentit, el servei tècnic de l’Àrea proposarà que l’Ajuntament aboni la quantitat
corresponent a la subvenció al dèficit pendent derivat del conveni signat en data 30 de juliol de
2010 pel regidor competent i el president de la FCEDF, durant el període comprès entre l’1 de
gener de 2011 i el 22 de març de 2012, dintre dels terminis màxims previstos pel pagament per
la normativa reguladora i, així mateix, s’informarà pel servei tècnic en relació a l’anul·lació de
les factures emeses pel concessionari amb posterioritat a aquesta data.
El concessionari s’obliga a continuar temporalment en la gestió del servei públic que presta el
Complex esportiu Montigalà de Badalona fins que un nou concessionari se’n faci càrrec o
l’Ajuntament recuperi la gestió directa d’aquest en el cas de quedar deserta la licitació
promoguda a tal efecte.
El servei públic es continuarà prestant amb les condicions i la compensació econòmica per
mantenir l’equilibri de la concessió pactades al conveni signat pel regidor d’Esports i Joventut i
el president de la FCEDF en data 30 de juliol de 2010 a partir del dia següent a la data
d’aprovació de la resolució administrativa que correspongui.
Aquesta obligació de continuar en la prestació del servei s’estendrà fins al final del mes de juliol
de 2015 d’acord amb el calendari que consta com a annex i que ha estat elaborat pel Servei de
Contractació que gestionarà la licitació administrativa. Si només per causes d’incidències en el
procediment administratiu de contractació la tramitació de la licitació es prolongués més enllà
de la data esmentada, les dues parts pactaran la continuïtat de la gestió del servei per part de
la Federació, amb les mateixes condicions i la mateixa compensació econòmica per mantenir
l’equilibri de la concessió pactada al conveni, tal i com es disposa en el paràgraf anterior.
Durant el període en el què el concessionari s’obliga a continuar temporalment en la gestió del
servei públic, d’acord amb el conveni de referència, el Servei d’Esports i Joventut no informarà
la meritació del cànon de gestió de la instal·lació.
El servei tècnic es compromet a informar en relació a l’elaboració dels plecs reguladors de la
futura concessió observant la salvaguarda dels drets laborals que pertoquin als treballadors
actuals de la instal·lació d’acord amb la legislació laboral vigent.
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El Servei d’Esports i Joventut es compromet a informar favorablement en relació a la devolució
de la garantia definitiva lliurada a l’Ajuntament en quantia de 86.381,69 euros vinculada a
l’execució de les obres d’acondicionament regulada en el plec de condicions i de l’anul·lació
dels cànons generats per l’execució de la concessió, d’acord amb el contingut dels plecs
reguladors i en funció de la correcta devolució i la recepció dels béns acabat el contracte, i
també a tramitar el corresponent expedient administratiu a l’òrgan competent perquè aquest
porti a terme la seva aprovació.
El concessionari, pel que fa a la devolució i a la recepció dels béns acabat el contracte, farà
entrega a l’interventor que designi l’Ajuntament de tota la documentació que correspongui als
requeriments que aquest formuli de conformitat amb el plec de clàusules regulador del
contracte.
De conformitat amb el què s’exposa anteriorment, com que les parts reconeixen que no volen
arribar a la ruptura contenciosa de les seves relacions, el concessionari renuncia de forma
expressa a interposar qualsevol acció que pugui correspondre en via jurisdiccional en relació
als efectes de l’extinció del contracte de referència i, de la mateixa manera, el serveis tècnics
de l’Àrea proposaran que l’Ajuntament renunciï de forma expressa a interposar qualsevol acció
que en pugui correspondre.
Aquests acords es desenvoluparan mitjançant la corresponent resolució administrativa que
s’aprovarà per l'òrgan competent i aquesta acta només vincularà a ambdues parts si és
aprovada per aquest. Tanmateix, les parts es comprometen a negociar els aspectes que quedin
pendents en aquesta acta per desenvolupar els aspectes relatius a aquests acords.”
Des de l’aprovació de l’acord de data 06/02/2015 s’han produït diverses incidències durant la
tramitació administrativa per a l‘aprovació de l’acord de ratificació, recollides i informades
tècnicament pel cap del Servei d’Esports i Joventut en data 11 de desembre d’enguany:
(i) Actualització de la determinació del dèficit mensual de gestió a la vista del requeriment
efectuat per la Intervenció municipal en dates 18 de maig i 8 d’octubre de 2015 i la
documentació relativa a auditories anuals aportades per la concessionària (entrada per
Registre General en data 30/06/2015 núm. 21.403);
(ii) Constitució del nou consistori com a resultat de les eleccions municipals celebrades el mes
de maig de 2015;
(iii) Valoració de la impossibilitat d’assumir municipalment les necessitats d’inversió per al canvi
de gestió, segons l’opció de forma de gestió indirecta (Opció A) que recomana l’informe de
l’empresa Atlas, Sport Consulting contractada a l’efecte, informe que s’incorpora a l’expedient
número 17/Y01-2015 del Servei Jurídic i d’Administració General de Badalona Educadora i, en
conseqüència, modificació de l’acord vers la fórmula de gestió directa.
En aquest sentit, la Comissió de Seguiment aprova la següent proposta d’acords:
1. Mantenir la proposta d’acords de data 6 de febrer pel que fa a la voluntat de proposar a
l’òrgan competent de l’Ajuntament la rescissió de mutu acord del contracte de referència donat
que donat que segueixen concorrent les circumstàncies descrites en l’informe tècnic del cap del
Servei d’Esports i Joventut de data 6 de març de 2015, l’estat en què es troba la prestació del
servei obliga a l’Ajuntament a donar un gir a la instal·lació en base a la realitat social del
moment, adequant el servei a les característiques de l’entorn, les necessitats i a les seves
possibilitats de manteniment. En aquest sentit, motius d’interès públic fan innecessària i
inconvenient la permanència del contracte perquè s’entén que si es segueix amb l’actual gestió
derivada del conveni signat l’any 2010 s’obliga a l’Ajuntament a estar subvencionant el dèficit
d’explotació de la concessió durant la resta d’anys en què el contracte estarà en vigor (al
voltant d’uns vint-i-cinc anys). En aquestes condicions la gestió autònoma de la instal·lació
esportiva no pot sobreviure econòmicament; la sostenibilitat i l’autofinançament han ser un
criteri a primar en la gestió futura de la instal·lació esportiva Complex esportiu municipal
Montigalà, perquè la situació en la què es troba la gestió del servei actualment no la fa viable
esportivament ni econòmicament, en conseqüència, el Servei tècnic que promou l’expedient
sosté que els plecs reguladors de la concessió administrativa ja no responen a les necessitats
de l’Ajuntament i la ciutadania.
2. Modificar la proposta d’acords de 6 de febrer de 2015 en els següents termes:
a) Es proposa a l’òrgan municipal competent que l’Ajuntament recuperi la gestió directa de la
instal·lació esportiva municipal des de la data d’extinció del contracte de concessió
administrativa en els termes que prevegi la resolució administrativa corresponent que aprovarà
l’òrgan municipal competent.
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b) Es proposa que l’Administració municipal, per mantenir la continuïtat en la prestació del
servei públic, subrogui, si escau, al personal que presta serveis a la instal·lació esportiva
municipal a data de 28/10/2015 contractat per la FCEDF, segons relació adjunta. (S’adjunta
com a document annex número 1 relació del personal que presta serveis al CEM Montigalà
facilitada per l’empresa concessionària en data 28/10/2015, amb indicació de la categoria,
antiguitat, tipus de contracte, sou brut anual, cost empresa).
Segons prevegi la resolució administrativa corresponent el Servei responsable dels Recursos
Humans de l’Ajuntament, si s’escau, modificarà els instruments d’ordenació del personal
corporatiu o incorporarà aquest personal a través de les empreses públiques locals o de les
empreses privades concessionàries dels serveis públics municipals, fent operar els
mecanismes de successió empresarial que corresponguin.
c) Es proposa que l’Ajuntament ordeni la continuïtat en la prestació del servei per part de la
FCEDF, prevista a la proposta d’acords de data 06/02/2015, fins que es completin les tasques
que deriven de l’assumpció de la gestió directa del Servei, devolució dels béns i subrogació si
escau del personal de la concessió, en un termini màxim de 2 mesos a comptar des de
l’adopció de l’acord de ratificació que correspongui o com a màxim el 29 /02/2016.
d) En relació als efectes econòmics derivats de la resolució de mutu acord, en els termes de la
proposta d’acords de 06/02/2015, s’establia l’obligació per part de l’Ajuntament d’abonar a la
concessionària la quantitat corresponent a la subvenció al dèficit pendent, derivada del conveni
signat en data 30 de juliol de 2010, a raó de 7.221,14 euros mensuals, per al període comprès
entre l’1 de gener de 2011 i el 22 de març de 2012.
Es proposa actualitzar aquesta quantitat adaptant-la a la realitat econòmica de la
concessionària, reflectida en els comptes d’explotació dels exercicis 2011 i 2012.
En funció de les dades econòmiques que es disposa, corresponents als ingressos i despeses
auditades facilitades anualment per la concessionària, es proposa com a nova quantitat de
subvenció al dèficit pendent, pel període comprès entre l’1 de gener de 2011 i el 22 de març de
2012, la quantitat de 13.002,85 euros mensuals per a l’any 2011, i 7.541,97 euros mensuals pel
període comprès entre l’1 de gener de 2012 i fins el 22 de març del mateix.
Així mateix, es proposa modificar a la baixa, d’acord amb la documentació econòmica
aportada, la compensació econòmica prevista pel període en què es prolongui l’ordre de
continuïtat del servei per la finalitat de mantenir l’equilibri de la concessió al dèficit segons
determina l’informe tècnic emès pel cap del Servei d’Esports i Joventut en data 11/12/2015,
compensació fixada en la quantia mensual de 4.592,19 euros, d’acord amb l’estudi sol·licitat
per la Intervenció municipal en data 18/05/2015.
e) L’entitat concessionària s’obliga a anul·lar totes les factures o mitjans de pagament referits al
dèficit d’explotació de la instal·lació que ha emès fins el dia d’avui pel que fa a l’execució del
contracte, amb comunicació expressa al Registre de Factures de l’Ajuntament com a màxim en
data 31/12/2015. (S’adjunta com a document annex número 2 extracte del Registre de Factures
de l’Ajuntament que identifica les factures esmentades).
f) L’entitat concessionària s’obliga a no suspendre la prestació del servei, i donat que ens
trobem en seu de negociació per arribar a una resolució del contracte de concessió
administrativa, ja des de l’acord de 06/02/2015, deixa sense efecte l’escrit presentat en data
16/10/2015 mitjançant el qual comunica que procedirà a la suspensió del compliment del
contracte en el termini d’un mes, a comptar des de la data de la comunicació, per la demora en
el pagament de les factures pendents per part de l’Ajuntament.
Es mantenen vigents la resta de pactes continguts a la proposta d’acords de data 06/02/2015
en tant no contradiguin el present document.
Les parts reiteren doncs la seva voluntat de no arribar a la ruptura contenciosa de les seves
relacions, i en aquest sentit el concessionari renuncia de forma expressa a interposar qualsevol
acció que pugui correspondre en via jurisdiccional en relació als efectes de l’extinció del
contracte de referència i, de la mateixa manera, el serveis tècnics de l’Àrea proposaran que
l’Ajuntament renunciï de forma expressa a interposar qualsevol acció que en pugui
correspondre.
Aquests acords es desenvoluparan mitjançant la corresponent resolució administrativa que
s’aprovarà per l'òrgan competent i aquesta acta només vincularà a ambdues parts si és
aprovada per aquest, quedant condicionada la seva eficàcia a la fiscalització prèvia de
l’existència de crèdit adequat i suficient el pressupost municipal que correspongui.
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Ambdues parts, representades per la regidora d’Esports de l’Ajuntament i pel president de la
FCEDF, signen el present proposta d’acord i els seus dos documents annexes, en seu de la
Comissió de Seguiment de la concessió administrativa, i modifiquen els termes exposats en
relació a l’acord que es va signar en data 6 de febrer de 2015.>>
2. Relació de tràmits administratius realitzats en el si de l’expedient de referència posteriors a la
signatura de la proposta d’acords de data 21/12/2015:
a) En data 06/02/2015, en el si de la Comissió de Seguiment de la concessió administrativa per
la redacció del projecte, obres d’ampliació, gestió i explotació del servei públic del Complex
esportiu municipal Montigalà es va recollir una proposta d’acords amb la Federació Catalana
d'Esports de persones amb Discapacitat Física (FCEDF) relatius a les discrepàncies sorgides
en l’execució del contracte de referència derivades a la seva vegada de la implementació del
conveni de modificació de 30/07/2010.
b) En data 10/02/2015 el quart tinent d’alcalde i president de l’Àmbit d’Atenció a les Persones,
en relació als acords esmentats, procedeix a realitzar:
 Una provisió en la què, per una banda, dóna trasllat al Servei Jurídic i d’Administració
General de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, de l’acord signat amb la FCEDF, l’objecte
del qual és la resolució per mutu acord del contracte de concessió administrativa del CEM
Montigalà, aprovació de l’abonament de la quantitat corresponent a la subvenció al dèficit
pendent derivat del conveni signat en data 30/07/2010 durant el període comprès entre
l’01/01/2011 i el 22/03/2012, nomenament d’interventor que fiscalitzarà l’inventari que ha
d’elaborar i entregar la FCEDF i ordre de continuïtat en la prestació del servei públic a
l’entitat concessionària fins que un nou adjudicatari se’n faci càrrec amb previsió de les
condicions i la indemnització econòmica corresponent, com a resultat de les negociacions
dutes a termes amb l’entitat. Per altra banda, encarrega al Servei Jurídic i d’Administració
General de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut la gestió de la tramitació administrativa per
a la seva ratificació per part de l’òrgan competent.
 Una comunicació de correu electrònic a la coordinadora de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Interns en el què li comunica que en data 6 de febrer ha estat signat l’acord amb la FCEDF
que resol les discrepàncies sorgides pel que fa a l’execució del contracte de concessió
administrativa del CEM Montigalà, que a l’esmentat acord s’inclou com a annex el calendari
orientatiu per adjudicar novament la concessió elaborat pel Servei de Contractació en data
27/01/2015 i que, en conseqüència, cal que el Servei esmentat, d’acord amb el calendari de
referència, comenci la tramitació del nou expedient de contractació, elabori els plecs
administratius reguladors de la concessió i doti econòmicament les partides
pressupostàries, de manera conjunta amb el Servei d’Esports i Joventut.
c) En data 6 de març s’emet informe tècnic en el què s’informa favorablement l’acord adoptat
entre l’Ajuntament i la FCEDF i dóna traspàs als serveis jurídics de l’Àrea perquè continuï la
tramitació de l’expedient.
En síntesi, l’esmentat informe disposa que, sense entrar a valorar les incidències que s’han
produït al llarg dels anys que ha estat en vigor el contracte, l’estat en el què es troba la
prestació del servei obliga a l’Ajuntament a donar un gir a la instal·lació en base a la realitat
social del moment, adequant el servei a les característiques de l’entorn, les necessitats i a les
seves possibilitats de manteniment, sempre sobre la base d’un nou marc de condicions i
obligacions degudament previstes als plecs reguladors per tal que la concessió administrativa
tingui viabilitat econòmica, esportiva i de bon funcionament.
A nivell tècnic es considera que l’interès públic fa innecessària i inconvenient la permanència
del contracte perquè s’entén que si es segueix amb l’actual gestió derivada del conveni signat
l’any 2010 s’obliga a l’Ajuntament ha estar subvencionant el dèficit d’explotació de la concessió
durant la resta d’anys en què el contracte estarà en vigor (al voltant d’uns vint-i-cinc anys). En
aquestes condicions la gestió autònoma de la instal·lació esportiva no pot sobreviure
econòmicament.
En aquest sentit, d’acord amb els informes que emet aquest Servei, la nova planificació
d’aquesta instal·lació esportiva necessita del coneixement de la realitat actual. Aquesta
situació, obliga, entre d’altres, a conèixer la tendència de la pràctica esportiva de la nostra
població, l’extensió necessària de la mateixa o la pròpia oferta externa de les altres
organitzacions, perquè no es pot oblidar que els usuaris cerquen instal·lacions de qualitat, i un
altre aspecte a tenir en compte és la densitat dels espais en funció de l’extensió territorial.
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Per altra banda, el Servei d’Esports i Joventut entén que la sostenibilitat i autofinançament han
ser un criteri a primar en la gestió futura de la instal·lació esportiva Complex esportiu municipal
Montigalà, perquè la situació en la què es troba la gestió del servei actualment no la fa viable
esportivament ni econòmicament.
En conseqüència, el Servei que promou l’expedient sosté que els plecs reguladors de la
concessió administrativa ja no responen a les necessitats de l’Ajuntament i la ciutadania.
d) En data 30 de març s’emet informe jurídic que s’adreça a la Secretaria General perquè
aquesta informi la proposta de ratificació de l’acord signat amb la FCEDF, d’acord amb l’article
275.1 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya. En relació amb aquest tràmit, en data 24 d’abril, la Secretaria
General emet informe favorable, pel que fa als acords dictats per l’òrgan de contractació per la
resolució de contractes, sense perjudici de les valoracions econòmiques que corresponguin,
alienes a l’especialitat del control de Secretaria General i obligadament en tot cas de l’informe
que emeti la Intervenció municipal en la seva fiscalització econòmica-financera prèvia de
l’expedient.
e) En data 28 d’abril té entrada a la Intervenció municipal l’expedient que es tramita perquè
aquesta el fiscalitzi d’acord amb l’article 214 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant,
TR-LRHL). L’esmentat expedient conté l’informe jurídic i les propostes d’autorització de
despesa corresponents.
En data 18 de maig la Intervenció General emet nota de requeriments i aclariments previs a la
incorporació de l’informe d’Intervenció a l’expedient d’acord amb el qual, atenint-se a l’article
222 del TR-LRHL, sol·licita informe tècnic del Servei d’Esports i Joventut en el què s’identifiquin
cadascun dels costos i el seu valor econòmic, així com els ingressos que representa, amb la
finalitat de conèixer si la gestió de la instal·lació és deficitària o no.
f) En data 22 de maig una representant de la FCEDF compareix a les dependències municipals
i se li facilita la següent documentació:
Acord signat pel president de la Federació i del 4t tinent d’alcalde i president de l’Àmbit
d’Atenció a les Persones en data 06/02/2015.
Ordre de proveir inici d’expedient emès pel 4t tinent d’alcalde i president de l’Àmbit d’Atenció a
les Persones en data 10/02/2015.
Informe tècnic emès pel cap del Departament de Gestió i Control d’Ingressos de Dret Públic
emès en data 24/02/2015.
Informe tècnic emès pel Servei d’Esports i Joventut en data 06/03/2015.
Informe jurídic emès pel Servei Jurídic i d’Administració General en data 30/03/2015.
Informe de la Secretaria General emès en data 24/04/2015.
Se li comunica, al mateix temps, que l’expedient es troba pendent d’incorporació d’informe
tècnic que ha d’emetre el Servei d’Esports i Joventut en relació a l’existència o no de dèficit
d’explotació en la gestió de la instal·lació, d’acord amb petició emesa en data 18 de maig i
rebuda als serveis jurídics en data 20 de maig.
g) En data 24 de juliol es celebra reunió de la Comissió de Seguiment per a la presentació de la
nova responsable política de la regidoria. En aquesta reunió (i) es fa un repàs de la situació de
l’expedient, (ii) s’acorda emetre la resposta tècnica a la nota d’aclariments i requeriments feta
per la Intervenció i (iii) s’acorda modificar el calendari d’execució de l’acord un cop rebuda
resposta. L’entitat concessionària es compromet durant la reunió a aportar tota la documentació
econòmica que li sigui requerida per la determinació del dèficit de la concessió i a donar
compliment al requeriment de la Intervenció municipal.
h) En data 30 de juliol, en resposta a la nota de requeriments i aclariments previs a la
incorporació de l’informe d’Intervenció a l’expedient, s’emet informe tècnic que s’adreça a la
Intervenció municipal en el què dóna resposta a l’informe de la Intervenció General de data 18
de maig d’acord amb el qual, atenint-se a l’article 222 del TR-LRHL, sol·licita informe tècnic del
Servei d’Esports i Joventut en el què s’identifiquin cadascun dels costos i el seu valor
econòmic, així com els ingressos que representa, amb la finalitat de conèixer si la gestió de la
instal·lació és deficitària o no, i es resta a l’espera que s’emeti l’informe de fiscalització de
l’expedient d’acord amb l’article 214 i següents del TR-LRHL.
i) Es celebra una reunió amb la Intervenció municipal en la data 08/10/2015 en la què es
demana (i) que s’informi tècnicament justificant la causa de la no realització de les obres
objecte del contracte en relació al cànon a pagar per la concessionària previst a partir del tercer
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any de finalització d’aquestes, (ii) adaptar el dèficit d’explotació de la concessió recollit a
l’informe tècnic emès en data 30 de juliol d’acord amb la documentació aportada per la
Federació i (iii) justificar el model de gestió de la instal·lació esportiva municipal a partir de
l’extinció del contracte.
j) La FCEDF presenta un escrit en data 16/10/2015 mitjançant el qual comunica que procedirà
a la suspensió del compliment del contracte en el termini d’un mes, a comptar des de la data de
la comunicació, per la demora en el pagament de les factures pendents per part de
l’Ajuntament, sense esmentar l’acord convencional al que havia arribat amb l’Ajuntament en
data 6 de febrer, a través de la Comissió de Seguiment de la concessió.
k) En data 01/10/2015 s’adreça missatge de correu electrònic a l’assessor de Govern amb (1)
Document resum que exposa la situació actual de l'acord de data 6 de febrer amb la
concessionària del Complex Esportiu Montigalà, anterior a les últimes eleccions municipals, i
pendent de ratificar per l'òrgan competent per desplegar la seva eficàcia, així com, (2) Annex 1
que conté proposta tècnica de valoració de les diferents formes de gestió elaborada pel Servei
d'Esports, per tal que l'equip de govern en pugui valorar la seva tramitació i/o modificació, per
tal que l’equip de govern estableixi directrius de servei a la reunió de data 02/11/2015 en relació
a la proposta d’acords signada amb FCEDF.
l) Informe emès per part del Servei d’Organització i Recursos Humans en data 10/12/2015,
d’acord amb la Llei estatal 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos generals de l’Estat per
l’any 2016, en relació amb la taxa de reposició d’efectius aplicable a l’Ajuntament per l’any 2016
en cas de subrogació del personal que presta serveis a la instal·lació esportiva municipal a data
d’avui contractat per la FCEDF.
m) Provisió de la regidora d’Esports de data 03/11/2015 en la què, a la vista de la decisió presa
per l’equip de govern en reunió de data 02/11/2015, insta a tramitar la modificació de la
proposta d’acords signada en data 06/02/2015 en el sentit de recuperar la gestió directa de la
instal·lació esportiva municipal.
n) L’informe tècnic emès pel cap del Servei d’Esports i Joventut en data 11/12/2015 dóna
resposta a les sol·licituds formulades per la Intervenció municipal en la reunió de data
08/10/2015 exposada a l’antecedent 8è.
En aquest informe tècnic, entre d’altres aspectes, es xifra en la quantia de 4.592,19 euros el
dèficit actual de la gestió de la instal·lació i es pronuncia a favor de la recuperació de la gestió
del Complex esportiu municipal mitjançant la fórmula de la gestió directa i amb la subrogació
del personal que presta serveis a data d’avui contractat per la FCEDF. Per altra banda, en
relació a la realització de les obres en la instal·lació determina que no hi ha incompliment per
part del contractista.
o) Certificació del president de la FCEDF d’acord amb la qual la instal·lació i els seus béns es
transferiran a l’Ajuntament lliures de qualsevol càrrega i/o gravamen i l’entitat està al dia de les
seves obligacions econòmiques i tributàries en relació amb l’AEAT i la Tresoreria general de la
Seguretat Social.
P) En data 21/12/2015 el cap del Servei d’Esports i Joventut emet informa favorablement al
contingut tècnic de la proposta d’acords i ambdues dues parts, representades per la regidora
d’Esports de l’Ajuntament i pel president de la FCEDF, signen l’acord esmentat en data
21/12/2015, en seu de la Comissió de Seguiment de la concessió administrativa, i modifiquen
els termes exposats en relació a l’acord que es va signar en data 06/02/2015.
Fonaments de Dret
1. El règim jurídic aplicable al cas plantejat ve configurat principalment per la normativa
següent:
- El Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, que aprova el Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques (en endavant, TRLCAP), aplicable en aquest
expedient de contractació, per aplicació de la disposició transitòria primera del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, en tant que va ser iniciat i adjudicat sota la seva vigència.
- El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic (LCSP), quant als òrgans de contractació a l’àmbit local definits en
la seva disposició addicional segona, que deroga en aquest punt les previsions contingudes en
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC).
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- El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals (TRLRHL).
- 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).
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals de Catalunya (ROAS).
- El plec de clàusules d’explotació que regulen aquesta concessió.
2. Pel que fa a l’òrgan de contractació que va adjudicar la concessió administrativa, en data
27/11/2007, l’Ajuntament Ple va adoptar un acord en què es donava compte de les resolucions
d’Alcaldia de data 17/10/2007 i 15/10/2007 en virtut de les quals, entre d’altres acords,
s’incoava un expedient per a l’extinció de l‘organisme autònom Servei Municipal d’Esports de
Badalona (SMEB) i la constitució d’una comissió liquidadora, l’inici del procés de liquidació
d’aquest organisme i s’ordenava el cessament de qualsevol activitat tendent a l’establiment de
noves obligacions i/o contractes, de qualsevol naturalesa o caràcter o al seu funcionament, que
no fossin directament destinades a la pròpia liquidació de l’organisme, amb efectes de
l’01/01/2008.
D’acord amb els articles 208 i 209 del ROAS, els organismes autònoms s’extingeixen per, entre
d’altres motius, acord del Ple de la Corporació, quan es consideri convenient gestionar el servei
per una altra modalitat diferent, d’entre les previstes legalment.
Així, l’extinció de l‘organisme autònom comporta que els béns, els drets i les obligacions
s’incorporen al patrimoni de l’ens local, el qual el succeeix universalment. En aquest cas,
extingit l’SMEB correspon a l’Ajuntament de Badalona assumir totes les obligacions d’aquest.
3. Com es desprèn dels antecedents del cas, les incidències sorgides durant l’execució del
contracte han motivat la tramitació de diversos convenis amb el concessionari. En aquest
sentit, l’acord que en aquest moment es proposa ratificar, que és de data 21/12/2015, s’empara
en l’article 88 de la LRJPAC, com a pacte o acord convencional que, mitjançant la modificació
de la concessió que vincula l’Ajuntament i el concessionari, posa fi a les incidències sorgides
en la relació contractual durant l’execució del contracte.
4. Pel que fa a la normativa aplicable a la resolució del contracte, amb caràcter general, els
aspectes relatius a la resolució del contracte de referència estan regulats en els articles 111 a
113 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, que aprova la Llei de contractes de les
Administracions Públiques, que és aplicable en aquest expedient de contractació de conformitat
amb la disposició transitòria primera del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que
aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, en tant que va ser iniciat i
adjudicat sota la seva vigència (el Consell d’Administració de l’SMEB va adjudicar a la FCEDF
en data 25/10/2002 la concessió administrativa del servei públic Complex Esportiu Municipal
Montigalà, per l’import de 2.159.542,35 euros, IVA exclòs, el contracte es va formalitzar entre
l’alcaldessa de Badalona i presidenta del Servei municipal d’Esports de Badalona i el president
de l’entitat el 23/05/2003, establint-se com a data d’entrada en vigor l’01/06/2003).
5. En relació amb la resolució del contracte per mutu acord, de conformitat amb aquesta llei, el
mutu acord entre l’Administració i el contractista és una causa vàlida de resolució dels
contractes (art. 111 lletra c), que, no obstant, només podrà tenir lloc quan no concorri altre
causa de resolució imputable al contractista (per exemple, l’incompliment de les obligacions
contractuals essencials -lletra g- o les que s’estableixin expressament en el contracte -lletra h-) i
sempre que raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del
contracte (art. 112.4).
Així mateix, també preveu aquest text legal que la resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan
de contractació (art. 112.1) i que els drets de les parts s’acomodarà al que estipulin
l’Administració i el contractista sempre que obeeixi a un mutu acord (art. 113.2).
Específicament, la clàusula 36 del Plec de clàusules d’explotació que regeixen la concessió
administrativa del Complex esportiu municipal Montigalà de Badalona preveu que la concessió
administrativa es podrà extingir per mutu acord.
6. Pel que fa als requisits perquè sigui possible la resolució del contracte de concessió
administrativa per mutu acord:
6.a) La legislació aplicable exigeix per resoldre el contracte que raons d’interès públic facin
innecessària i inconvenient la permanència del contracte i que no concorri una causa de
resolució imputable al contractista. En aquest sentit, l’informe tècnic emès pel Servei d’Esports i
Joventut en data 06/03/2015 argumenta que l’interès públic fa innecessària i inconvenient la
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permanència del contracte perquè entén que, si es segueix amb l’actual gestió derivada del
conveni signat l’any 2010, s’obliga a l’Ajuntament ha estar subvencionant el dèficit d’explotació
de la concessió durant la resta d’anys en què el contracte estarà en vigor (al voltant d’uns vint-icinc anys). En aquestes condicions, tal i com s’acredita en l’expedient, la gestió autònoma de la
instal·lació esportiva no pot sobreviure econòmicament. Per altra banda, en l’informe es
defensa que la sostenibilitat i autofinançament han ser un criteri a valorar en la gestió futura de
la instal·lació esportiva Complex esportiu municipal Montigalà, per evitar que persisteixi en el
futur la situació en la què es troba la concessió, que no la fa viable ni esportivament ni
econòmicament. El Servei d’Esports i Joventut sosté que la única solució possible passa per
donar un gir a la instal·lació adequant-la a la realitat social i esportiva del moment. És a dir, que
si es segueix en aquesta situació no hi ha possibilitat de reequilibri econòmic de la concessió
en els termes originals, sent necessària una nova configuració i redimensió dels contracte. En
aquest sentit, s’indica també que les circumstàncies financeres sota les quals es va gestar
aquesta licitació (contracte signat l’any 2002, anterior al començament de la crisi en 2008) han
canviat radicalment, i per això es planteja que l’Administració ha d’ajustar la prestació del servei
a la realitat. En conseqüència, el Servei que promou l’expedient sosté que els plecs reguladors
de la concessió administrativa ja no responen a les necessitats de l’Ajuntament i la ciutadania.
Per tot el que explica, s’argüeix que existeixen raons d’interès públic que fan innecessària i
inconvenient la permanència del contracte.
El raonament que fa l’informe esmentat es formula de manera similar a l’emès en l’informe
8/2013, de 10 d’abril, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat
Autònoma d’Aragó, que, en relació a la possibilitat de resolució per mutu acord de contractes
de gestió de serveis públics per causa de desequilibri econòmic produït per la crisi econòmica,
incorpora unes conclusions, la doctrina de les quals es podria traslladar al cas que ens ocupa, i
que tenen el següent tenor literal:
“I. La crisi econòmica, que ha afectat de manera molt rellevant a l’equilibri econòmic dels
contractes de gestió de serveis públics, pot ser considerada causa o risc imprevisible
susceptible de generar el corresponent dret del concessionari al reequilibri econòmic del
mateix.
II. Els nous principis legislatius que inspiren el servei de gestió de residus determinen la
impossibilitat del reequilibri econòmic de les concessions en els termes originals, exigint una
nova configuració i redimensió dels contractes, no sent possible una modificació dels mateixos.
III. El reconeixement del dret al reequilibri econòmic, unit a la necessitat d’extinció dels
contractes vigents per a poder redimensionar la gestió del servei a través de noves licitacions,
habilita una resolució fonamentada en el mutu acord de les parts, sempre que no existeixi
incompliment del concessionari.”
Al llarg de l’informe de Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat
Autònoma d’Aragó s’argumenta que “La inestabilitat econòmica ha tingut conseqüències en tots
els sectors econòmics, i entre ells de manera molt important en els administradors de serveis
públics, como és el cas dels concessionaris. La present consulta evidencia que les
circumstàncies financeres sota les quals es van gestar determinades licitacions (contractes
anteriors al començament de la crisi en 2008) han canviat radicalment, i per això es planteja si
aquest escenari constitueix justificació que permeti, o doni dret als concessionaris a exigir el
seu reequilibri econòmic, o bé a l’Administració a ajustar-los a la realitat.”
Finalment, l’informe esmentat desenvolupa els dos requisits que fan viable aplicar la causa de
resolució de la concessió per mutu acord de la següent manera:
“En la sol·licitud d’informe, s’exposa el plantejament efectuat pels concessionaris d’una
resolució per mutu acord amb el compromís de l’Administració de convocar una nova gestió del
servei, redimensionada. Amb aquest plantejament tracten els concessionaris d’evitar la
resolució imminent i sense remei per incompliment del contractista que es vindrà a produir.
Per a pronunciar-nos sobre la legitimitat d’aplicar aquesta causa de resolució cal analitzar
l’adequació de les circumstàncies als requisits de la mateixa. No es pot oblidar que la resolució
per mutu acord es concep en el nostre ordenament jurídic com una causa de resolució que no
legitima el lliure pacte entre les partes en qualsevol circumstància; si no que està sotmesa a la
concurrència dels següents requisits (actual article 224.4 TRLCSP, anterior article 112.4
TRLCAP):
- que no concorri una altra causa de resolució imputable al contractista.
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- sempre que raons d’interès públic facin innecessària i inconvenient la permanència del
contracte.
Per tant, en el present supòsit podem entendre que no concorre una altra causa imputable al
contractista, en quant en atenció a la teoria exposada de la imprevisió, no semblen les
conseqüències de la crisi econòmica imputables al concessionari; no tenint per tant que ser
assumides per aquest en virtut del principi de risc i ventura. Aquesta conclusió requereix, com
diem, que no existeixi cap incompliment del contractista, fet que impediria en qualsevol cas
parlar de resolució per mutu acord. En la sol·licitud d’informe es facilita una informació sobre
l’abast de l’execució d’aquests contractes relativa a la pendència, en alguns dels contractes, de
la realització de tota actuació. (…)
Analitzem ara el segon dels requisits que exigeix el mutu acord, és a dir que «existeixin raons
d’interès públic que facin innecessària i inconvenient la permanència del contracte». En
aquests supòsits, la gestió dels residus segueix sent un servei públic que no es vol rescatar per
l’Administració, si no que el que es vol és reestructurar la seva gestió, de tal forma que resulta
innecessària i inconvenient la permanència d’alguns dels contractes vigents per a la nova
prestació. Por tant subsisteix la necessitat del servei, però en altres termes, el que fa
innecessària i inconvenient la permanència dels vigents.”
6.b) La legislació aplicable també exigeix per resoldre el contracte que no concorri una causa
de resolució imputable al contractista. En aquest sentit, l’informe tècnic emès pel Servei
d’Esports i Joventut en data 06/03/2015 argumenta que, pel que fa al compliment d’aquest
requisit legal, es pot apreciar que durant l’execució del contracte no hi ha hagut cap
incompliment per part de l’adjudicatari de tal magnitud que es pugui entendre que està recollit
en la normativa d’aplicació com a una causa de resolució (articles 111 a 113 del Reial decret
legislatiu 2/2000, de 16 de juny, que aprova la Llei de contractes de les Administracions
Públiques que preveuen, per exemple, com a causa de resolució l’incompliment de les
obligacions contractuals essencials per part del contractista o les causes establertes
expressament en el contracte), havent d’estar, en el seu cas, com a molt, com queda explicat
en l’esmentat informe, a incompliments comesos pel contractista que no tenen un caràcter tan
important que impedeix el mutu acord. D’altra banda, en l’informe tècnic emès en data
11/12/2015, en relació a la realització de les obres, es pronuncia indicant que la seva demora
no s’ha produït com a conseqüència d’un incompliment per part del contractista.
En el mateix sentit que l’informe tècnic de referència, la doctrina (Sr. Juan C. Romar Villar)
argumenta en relació a la resolució del contracte, que la no concurrència d’una altra causa de
resolució imputable al contractista es fonamenta en la impossibilitat de renúncia per part de
l’Administració a la indemnització a la què en cas d’incompliment del contractista, aquest ha de
ser de magnitud que es reculli en la normativa com a una causa de resolució, altres
incompliments que no tinguin aquest caràcter no impedeixen el mutu acord.
De la mateixa manera, aquest autor explica que no és possible la resolució del contracte per
mutu acord quan hagi existit un previ incompliment resolutori per part del contractista, tampoc
és possible que, havent convingut prèviament la resolució per mutu acord, l’Administració
pretengui després la resolució per incompliment culpable del contractista.
Explica, també que, tant en la jurisprudència del Tribunal Suprem com en la doctrina del
Consell d’Estat, la resolució per mutu acord és apreciada amb criteri restrictiu i caràcter
excepcional.
El més usual és que en el mutu acord es pacti l’abonament al contractista de les prestacions
realitzades i la devolució al mateix de la garantia constituïda, sense indemnització alguna en
favor de l’Administració o el contractista; és possible en canvi pactar indemnització a favor de
l’Administració, sense cap límit, o a favor del contractista, que no podrà ser superior en aquest
cas, a la que derivaria de la resolució del contracte per incompliment de la pròpia Administració.
Finalment, l’autor esmentat es refereix a dos aspectes que són rellevants als efectes de la
tramitació de l’expedient que ens ocupa:
(i) que l’exigència de que existeixin raons d’interès públic, a més de ser un motiu que ha
d’informar en general qualsevol actuació dels ens del sector públic, suposa en aquest camp,
evitar que aquesta causa pugui ser utilitzada com a via per a la substanciació de transaccions
solapades, per aquesta raó que la norma exigeix que en l’expedient es mencionin les raons
d’interès públic que ho justifiquen de forma objectiva i suficient i
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(ii) que les raons d’interès públic poden ser variades: econòmiques, tècniques, per impossibilitat
sobrevinguda, per variació substancial de les circumstàncies sota les quals es va adjudicar el
contracte, etc.
7. Entre les potestats municipals previstes pels casos de resolució de contractes, la clàusula 31
del Plec regulador preveu (i) que es pot extingir el contracte per qualsevol de les causes
previstes a l’ordenament, entre les quals la causa d’extinció de mutu acord entre Administració i
concessionari, i (ii) que s’ha de designar un tècnic amb caràcter d’interventor als efectes
previstos a la clàusula que regula la devolució i recepció dels béns acabat el contracte.
8. L’article 235 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals (ROAS) disposa quan regula les formes de gestió indirecta dels serveis
públics locals, i en especial, les obligacions del contractista, que en cas d’extinció normal del
contracte, aquest ha de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la gestió.
Cal entendre que aquesta previsió reglamentària s’estén als casos en què es resol el contracte
per mutu acord i l’Administració recupera la gestió directa del servei, com és el cas.
9. L’informe tècnic emès pel cap del Servei d’Esports i Joventut en data 11 de desembre de
2015, pel que fa a la forma de gestió del servei públic i de les conseqüències pel que fa a la
continuïtat en la prestació d’aquest i del personal que presta serveis en la instal·lació, es
pronuncia sol·licitant iniciar els tràmits per recuperar la gestió directa del servei per la pròpia
entitat local i subrogar el personal contractat actualment per part de l’empresa gestora.
10. Pel que fa a les formes de gestió dels serveis públics, amb caràcter general, l’article 85.2 de
la LRBRL estableix que els serveis públics de la competència local podran gestionar-se
mitjançant diverses formes que relaciona:
a) La gestió directa.
La gestió directa pot adoptar les formes següents:
* Gestió per la mateixa entitat local.
* Organisme autònom local.
* Entitat pública empresarial local.
* Societat mercantil local el capital de la qual pertanyi íntegrament a l’entitat local o a un ens
públic de la mateixa.
b) La gestió indirecta.
Mitjançant les diferents formes previstes pel contracte de gestió de serveis públics en el Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes
del sector públic. L’article 277 n’estableix les modalitats següents:
* Concessió, per la què l’empresari gestionarà el servei al seu propi risc i ventura.
* Gestió interessada, en virtut de la qual l’Administració i l’empresari participaran en els
resultats de l’explotació del servei en la proporció que s’estableixi en el contracte.
* Concert amb persona natural o jurídica que vingui realitzant prestacions anàlogues a les que
constitueixen el servei públic de què es tracti.
* Societat d’economia mixta en la què l’Administració participi, per si o mitjançant d’una entitat
pública, en concurrència amb persones naturals o jurídiques.
D’altra banda, les formes de gestió aplicables als ens locals de Catalunya les regula l’article
249 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i les desenvolupen els articles 188 a 302 del Decret 179/1995, de 13
de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
L’article 249.1 del TRLMRLC preveu que la facultat d’establir el sistema de gestió dels serveis
públics correspon a la potestat organitzadora dels ens locals i que els serveis públics locals es
poden gestionar directament o de forma indirecta.
D’acord amb l’esmentat article 249.1 del TRLMRLC, l’acord de data 21 de desembre signat per
la regidora d’Esports de l’Ajuntament i pel president de la FCEDF, en seu de la Comissió de
Seguiment de la concessió administrativa per la redacció del projecte, obres d’ampliació, gestió
i explotació del servei públic del Complex esportiu municipal Montigalà, a fi de resoldre les
incidències sorgides en la tramitació administrativa i resoldre de mutu acord el contracte
disposa que “L’Ajuntament recuperarà la gestió directa de la instal·lació esportiva municipal des
de la data d’extinció del contracte de concessió administrativa en els termes que prevegi la
resolució administrativa corresponent que aprovarà l’òrgan de govern municipal competent.“
La clàusula 38 dels Plecs de clàusules d’explotació que han de regir la concessió administrativa
de la redacció del projecte, obres d’ampliació, gestió i explotació del servei públic del Complex
esportiu municipal Montigalà de Badalona regula, en relació amb el rescat de la concessió
Ple sessió núm. 17 / 22-12-2015

pàg. 122

Secretaria General

administrativa, que d’acord amb la normativa general, el Servei Municipal d’Esports de
Badalona pot extingir la concessió abans del venciment del termini assenyalat a la clàusula
5ena, atès l’interès públic assumint la gestió directa del servei per ella mateixa o per mitjà d’un
ens dependent.
10. L’activitat administrativa de prestació de serveis és una de les formes d’activitat
administrativa. Es tracta d’un tipus d’activitat en la qual les prestacions necessàries per a
satisfer les necessitats dels particulars les efectua directament l’Administració. Aquesta activitat
de prestació de serveis es troba subjecta, entre d’altres, als principis de legalitat, continuïtat,
neutralitat, igualtat, qualitat, d’acord amb la regulació establerta per la Llei estatal 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, el Decret legislatiu català 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i al Decret
català 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals.
L’esmentat principi de continuïtat en la prestació del servei públic comporta que aquest s’ha de
mantenir de manera ininterrompuda d’acord amb la naturalesa de la prestació, evitant que els
canvis derivats de la potestat organitzadora dels ens locals ocasionin que suspensió
injustificada del servei.
11. Pel que fa al fenomen de la successió empresarial, la reversió a mans de l’Administració
d’una activitat prèviament exteriorizada o bé la privatització del funcionament d’un ens gestor
de serveis públics, unida a la conseqüent aplicació del Dret del Treball a la mà d’obra
implicada, obliga a analitzar el règim jurídic aplicable als treballadors immersos en un possible
procés de successió d’empreses prestatàries de l’activitat d’interès general.
Un dels principals mecanismes per a la protecció dels drets dels treballadors en les
modificacions empresarials és el principi de subrogació en les condicions de treball recollit en
l’art. 44 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text refòs de
l’Estatut dels Treballadors (ET). (Actualment la normativa estatal d’aplicació és el Reial Decret
legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre pel qual s'aprova la refosa de la Llei de l'Estatut dels
Treballadors, article 44. Aquest Reial Decret Legislatiu ha entrat en vigor el dia 13 de novembre
de 2015, als vint dies de la seva publicació en el BOE.) Mitjançant aquest mecanisme, es
produeix el manteniment dels drets i obligacions que el primer empresari posseïa enfront dels
seus empleats, de tal manera que l’adquirent ha de respectar les condicions de treball existents
en la empresa adquirida.
Analitzant el fenomen de la subrogació del personal la Col·lecció de monogràfics de l’Àrea de
Formació de la Federació de Municipis de Catalunya recull una publicació d’abril de 2010
titulada “El fenomen de la successió empresarial en l’administració pública: contingut i
conseqüències de l’aplicació dels articles 42, 43 i 44 de l’Estatut dels Treballadors” escrit per
Susana Rodríguez Escanciano, Professora Titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social.
Universitat de Lleó.
Aquesta publicació, analitzant el fenomen esmentat, disposa el següent:
“En tant la utilització per part de les Administracions públiques de les vies establertes en
l’ordenament per a l’externalització formal de part de les seves activitats ha acabat sent un
procés molt habitual, no són infreqüents tampoc aquells casos en els quals la concreta activitat
o competència descentralitzada torna a ser recuperada pel seu anterior titular.
Davant d’aquesta eventualitat, immediatament sorgeix el dubte de si els afectats per aquest
traspàs podrien aspirar a integrar-se en l’Administració o si aquesta oportunitat els queda
vedada. Per a donar resposta a aquest interrogant resulta necessari prendre com a punt de
partida la següent hipòtesi: si juntament amb la reversió de la competència per a la prestació de
l’activitat es transmeten els béns que conformaven l’actiu utilitzat per a la prestació del servei,
hauria d’operar el mecanisme de subrogació previst en l‘art. 44 ET; per contra, quan aquest
retorn no fos acompanyat del lliurament de cap classe de substracte material, no entrarien en
joc les previsions de l’art. 44 ET i, en conseqüència, els contractes de treball podrien quedar
extingits.”
En el sentit d’analitzar la continuïtat de les relacions que s’hagin establert al llarg de la durada
del contracte, les clàusules 20 i 21 dels Plecs de clàusules d’explotació preveuen, pel que fa a
les obligacions general del concessionari (clàusula 20), “20.19 Aportar tot el personal necessari
en l’execució de l’objecte del contracte. El personal dependrà única i exclusivament del
concessionari a tots els efectes, amb cap vincle funcionarial o laboral amb l’Ajuntament de
Badalona o amb el Servei Municipal d’Esports de Badalona i 20.20 El concessionari està
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obligat a la subrogació del personal que estigui prestant els seus serveis a la instal·lació
mitjançant empreses de subcontractes (monitoratge, socorrisme i neteja), d’acord amb la
relació que figura en l’annex IV actualitzada a la data de signatura del contracte.” En relació
amb el contracte de l’adjudicatari amb tercers (clàusula 21 in fine) regula que “Qualsevol relació
jurídica de caràcter laboral, civil i tributària o de qualsevol altra mena que estableixi
l’adjudicatari amb motiu de la gestió de la instal·lació serà de la seva exclusiva competència i
risc, sense que impliqui en cap cas responsabilitat solidària o subsidiària del Servei Municipal
d’Esports de Badalona”.
La regulació de l’article 50 del Conveni col·lectiu de treball de les empreses privades que
gestionen equipaments i serveis públics afectes a l’activitat esportiva i de lleure pels anys 20122014 regula la subrogació del personal de les empreses amb la finalitat de garantir i contribuir
al principi d’estabilitat en l’ocupació i és d’aplicació per aquelles situacions previstes en el
mateix i tinguin els seus efectes després de la publicació en el DOGC del conveni.
La regulació s’estableix per tota activitat que passa a ser exercida per una determinada
empresa, societat o organisme públic i preveu que l’absorció del personal serà d’obligat
compliment per a les empreses, sempre que es doni algun dels supòsits que relaciona, entre
els quals està l’acabament total, és a dir, el cessament o terme de totes les activitats que venia
realitzant l’empresa concessionària o contractada.
En conclusió, de conformitat, per una banda, amb el principi de continuïtat del servei públic
abans esmentat i l’article 50 del Conveni col·lectiu de treball de les empreses privades que
gestionen equipaments i serveis públics afectes a l’activitat esportiva i de lleure i, per altra
banda, analitzat que juntament amb la reversió de la competència per a la prestació de
l’activitat es transmeten els béns que conformaven l’actiu utilitzat per a la prestació del servei,
tal i com conclou la publicació d’abril de 2010 titulada “El fenòmen de la successió empresarial
en l’administració pública: contingut i conseqüències de l’aplicació dels articles 42, 43 i 44 de
l’Estatut dels Treballadors” escrit per Susana Rodríguez Escanciano, Professora Titular de Dret
del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de Lleó, hauria d’operar el mecanisme de
subrogació previst en l‘art. 44 ET.
16. La proposta d’acord a adoptar, com que comporta una extinció contractual i despesa
econòmica per a la Corporació, s’ha de sotmetre als informes preceptius de la Secretaria
General i la fiscalització de la Intervenció municipal, als efectes de l’article 275.1 a) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (TRLMRLC) i l’article 214 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
En aquest sentit, la Secretaria General va emetre informe favorable a la proposta d’acord que
se li va sotmetre en data 24/04/2015 en relació a l’extinció de la concessió administrativa per la
redacció del projecte, obres d’ampliació, gestió i explotació del servei públic del CEM
Montigalà, sense perjudici de les valoracions econòmiques que corresponguin, alienes a
l’especialitat del control de Secretaria General i obligadament en tot cas de l’informe que emeti
la Intervenció municipal en la seva fiscalització econòmica-financera prèvia de l’expedient.
17. La instrucció del Departament Central de Contractació emesa el novembre de 2009 i amb
data d’entrada en vigor 01/12/2009 preveu que les funcions d’aquest departament abasten la
coordinació jurídica i tramitació de tota la contractació municipal en què l’òrgan de contractació
sigui un òrgan col·legiat (Ple, Junta de Govern Local o qualsevol altre òrgan de la Corporació
que, d’acord amb la legislació de règim local o cartipàs municipal, es defineixi com a òrgan de
contractació) i el seu pressupost de licitació, impostos no inclosos, superior 1.000.000 d’euros.
18. Pel que fa a l’òrgan competent per ratificar l’acord que es proposa, com que es tracta de la
resolució d’una concessió administrativa, ha de ser aprovat per l’òrgan de contractació. Atenent
la durada d’aquesta concessió, superior a 4 anys, l’òrgan de contractació originari és
l’Ajuntament Ple, d’acord amb l’apartat 2 de la disposició addicional segona de la LCSP.
Proposta d’acord
En conseqüència, sobre la base dels informes emesos pel Servei d’Esports i Joventut en dates
06/03/2015 i 11 i 21/12/2015, de l’informe emès pel Secretari general accidental en data
24/04/2015 als efectes de l’article 275.1 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que
aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i de l’informe emès pel
cap del Departament de Gestió Tributària i Control d’Ingressos de l’Ajuntament en data
24/02/2015, que consten a la proposta precedent, que es donen per reproduïts a aquesta part
dispositiva a tots els efectes legals, es dóna tràmit a l’expedient per tal que, previ informe
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preceptiu de la Secretaria General i la Intervenció municipal, i de conformitat amb l’article 82.3
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que preveu que l’alcaldessa, per raons
d’urgència degudament motivada, podrà incloure en l’ordre del dia de la sessió plenària
assumptes encara que no hagin estat prèviament informats per la respectiva Comissió
Informativa, el Ple de l’Ajuntament adopti la següent proposta i la converteixi en acord:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta d’acords relativa a la resolució de mutu acord del contracte
de concessió administrativa del servei públic del Complex esportiu municipal Montigalà de
Badalona, signada en seu de la Comissió de Seguiment entre el regidor de l’Àrea competent en
matèria d’Esports i el president de la Federació Catalana d’Esports de Persones amb
Discapacitat Física (FCEDF) en data 21/12/2015, que s’ha transcrit als antecedents i que es
dóna per reproduïda a la part dispositiva d’aquesta proposta d’acord a tots els efectes legals i,
en conseqüència, RESOLDRE de mutu acord el contracte de concessió administrativa del
servei públic del Complex esportiu municipal Montigalà en els termes que estableix la legislació
reguladora, perquè raons d’interès públic de caràcter econòmic i de variació substancial de les
circumstàncies sota les que es va adjudicar el contracte fan innecessària o inconvenient la
permanència del mateix, de conformitat amb l’informe tècnic emès pel cap del Servei d’Esports
i Joventut en data 11/12/2015, fixant com a data màxima per a la resolució efectiva el
29/02/2016 o la data en què s’estengui l’informe de l’interventor tècnic i l’acta de recepció de
les instal·lacions, mobiliari i altres béns existents acabat el contracte.
SEGON.- COMUNICAR a la Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat
Física l’obligació de transferir de forma immediata els béns de la concessió administrativa i fer
entrega a l’interventor que designi l’Ajuntament de tota la documentació que correspongui als
requeriments que aquest formuli de conformitat amb el plec de clàusules regulador del
contracte.
TERCER.- RECUPERAR la gestió directa de la instal·lació esportiva municipal Complex
esportiu municipal Montigalà a partir del moment en què es produeixi la resolució efectiva del
contracte de concessió administrativa per la redacció del projecte, obres d’ampliació, gestió i
explotació del servei públic d’aquesta instal·lació municipal.
QUART.- ORDENAR la continuïtat en la prestació del servei per part de la Federació Catalana
d’Esports de Persones amb Discapacitat Física fins que es completin les tasques que deriven
de l’assumpció de la gestió directa del Servei, devolució dels béns i subrogació si escau del
personal de la concessió, en un termini màxim de 2 mesos a comptar des de l’adopció de
l’acord de ratificació que correspongui o com a màxim el 29/02/2016, establint que es
continuarà prestant amb les condicions i la compensació econòmica per mantenir l’equilibri de
la concessió que determina l’informe tècnic emès pel cap del Servei d’Esports i Joventut en
data 11/12/2015, xifrat en la quantia de 4.592,19 euros mensuals.
CINQUÈ.- NOMENAR al cap del Servei d’Esports i Joventut, el Sr. Josep Maria Perera Marcos,
interventor tècnic per supervisar l’inventari del servei municipal i el correcte traspàs dels béns i
instal·lacions objecte de reversió municipal, als efectes previstos a la clàusula 33ena dels plecs
reguladors de la concessió administrativa.
SISÈ.- ENCARREGAR al Servei d’Organització i Recursos Humans l’elaboració de l’acord de
subrogació de l’Ajuntament de Badalona en la condició d’empresari del personal que a dia
d’avui presta serveis a la instal·lació esportiva municipal per la Federació Catalana d’Esports de
Persones amb Discapacitat Física, modificant els instruments d’ordenació del personal
corporatiu o incorporant aquest personal a través de les empreses públiques locals o de les
empreses privades concessionàries dels serveis públics municipals, fent operar els
mecanismes de successió empresarial que corresponguin, en col·laboració amb el Servei de
Contractació.
SETÈ.- AUTORITZAR la despesa corresponent a la subvenció al dèficit pendent pel període
comprès entre l’01/01/2011 i el 22/03/2012 per la quantitat total de 176.366,55 euros (a raó de
13.002,85 euros mensuals per a l’any 2011 i 7.541,97 euros mensuals pel període comprès
entre l’1 de gener i el 22 de març de 2012), d’acord amb l’informe tècnic emès pel cap del
Servei d’Esports i Joventut en la mateixa data, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 322
3420 47902 del pressupost de despeses en vigor, i ABONAR-LA a la Federació Catalana
d’Esports de Persones amb Discapacitat Física contra la presentació de la corresponent factura
abans de la data 31/12/2015.
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VUITÈ.- CONDICIONAR el pagament de l’ordre de continuïtat del servei per part de la
Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física del dispositiu quart a
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost per l’any 2016.
NOVÈ.- ANUL·LAR amb caràcter definitiu les liquidacions corresponents al cànon anual per la
concessió administrativa del Complex esportiu municipal Montigalà, que s’hagin emès en
contra del què disposa l’apartat 1.1 de la clàusula 1 del plec de clàusules d’explotació que
regeixen la concessió administrativa per la redacció del projecte, obres d’ampliació, gestió i
explotació del servei públic del Complex esportiu municipal Montigalà de Badalona, d’acord
amb l’informe jurídic emès pel Departament de gestió i Control d’Ingressos de Dret Públic en
data 24/02/2015, que es dóna per reproduït a aquesta part dispositiva de la proposta d’acord a
tots els efectes legals.
DESÈ.- TRAMITAR la devolució de la garantia definitiva lliurada a l’Ajuntament d’acord amb el
contingut dels plecs reguladors i en funció de la correcta devolució i la recepció dels béns
acabat el contracte segons l’informe que emeti a tal efecte l’interventor tècnic designat al punt
dispositiu cinquè.
ONZÈ.- ORDENAR l’anul·lació de les factures emeses per la Federació Catalana d’Esports de
Persones amb Discapacitat Física, en concepte de compensació al dèficit d’explotació de la
instal·lació esportiva municipal, que consten com a annex 2 a la proposta d’acord de la
Comissió de Seguiment de data 21/12/2015, ratificada al punt dispositiu primer, mitjançant la
presentació al registre de factures de l’Ajuntament per part de l’entitat d’un abonament de
manera telemàtica per la mateixa quantia abans de la data 31/12/2015.
DOTZÈ.- DELEGAR a la regidora de l’Àrea competent en matèria d’Esports, Sra. Maria de los
Ángeles Gallardo Borrega, la signatura de quants documents siguin necessaris per portar a
terme el present acord.
TRETZÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Federació Catalana d’Esports de Persones amb
Discapacitat Física i COMUNICAR el mateix al Servei d’Esports i Joventut, al Servei
d’Organització i Recursos Humans, al Servei de Contractació, al Departament de Gestió i
Control d’Ingressos de Dret Públic, a la Intervenció municipal i la Secretaria General.
SENYOR FERNÁNDEZ: Ja sé que s’ha explicat a la Junta de Portaveus, però jo crec que la
gent que ens veu per streaming i la gent que ha està asseguda aquí en el seu temps, té dret
també a ser informada dels punts que es porten al Ple.
SENYOR FALCÓ: Jo, abans que intervingui la regidora perquè segurament també ens ho
podrà explicar. Quina idea hi ha de futur respecte a aquest pavelló? Perquè suposo que ara el
recupera el departament d’Esports. Quina idea hi ha sobre el seu futur.
SENYORA GALLARDO: Aquesta és la recuperació d’un tema que ja venia pendent, un acord
que van firmar l’anterior regidor d’Esports amb la Federació de Persones amb Discapacitat, la
rescissió que tenia dita entitat, del Poliesportiu de Montigalà i el que s’ha fet des de juliol és
reactivar una comissió que s’havia creat en la qual es calenderitzava un provés de finalització
de la relació entre l’entitat i l’Ajuntament. La situació de la Federació era insostenible, el que
ells ens havien manifestat, i ho hem fet el més ràpidament possible, arribar a l’acord de
satisfacció d’ambdues parts. I a la pregunta del regidor de Convergència i Unió, hem valorat
com a equip de govern la possibilitat de recuperar una instal·lació, en primer lloc hi ha un
informe amb tres possible variable de gestió mixta i de gestió privada o de gestió pròpia, i he de
valorar-lo perquè nosaltres creiem que la ciutat té unes mancances d’equipaments per
determinades activitats i fer front a una demanda que moltes vegades determinades entitats
han reclamat de la localitat. Ho valorarem, evidentment quantificarem econòmicament el cost i
prendre la millor decisió per a la ciutat.
SENYOR FERNÁNDEZ: Nosaltres mostrem evidentment la crítica de què aquest punt es porti
d’urgència, no mostrarem desacord en el dictamen perquè com en el cas del tema de la
Jumberca un 95 % l’hem treballat des del govern del Partit Popular. Aquesta és una concessió
administrativa d’un poliesportiu que està a Montigalà, que molts coneixem, que des del principi
no es va gestionar bé, des del mateix principi de la concessió no es va gestionar bé i no es va
tramitar de forma correcte, amb moltes ombres de gestió. I ara es resol un tema que nosaltres
des del principi, des que vam entrar a governar vam intentar arreglar. Amb la Federació al
principi no va haver-hi massa acord, però al final, una mica obligada per la situació, la
Federació va haver d’acceptar les condicions que posava l’Ajuntament de Badalona en aquell
moment, i per tant, es va signar un acord el sis de febrer d’aquest any. Per tant, no mostrar
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disconformitat amb aquest dictamen perquè és una cosa que hem treballat nosaltres i és una
cosa que nosaltres hem tirat endavant en benefici de l’interès general de la ciutat. però sí que
posar o dir tres apunts. Primer, retreure al govern que això, un tema tan important, que costa
els diners a la ciutat, es porti aquí d’urgència on els grups municipals no hem tingut ni cinc
hores per poder estudiar aquest dictamen. Jo crec que això ens ho hem de fer mirar perquè
avui són, si no m’equivoco, onze urgències bastant importants com per portar-les el mateix dia
del Ple. Després hi ha una part que no queda molt clara perquè el mateix informe es contradiu,
el govern i ara mateix, la regidora, ha deixat entreveure que la gestió d’aquest equipament es
portarà directament des de l’Ajuntament, però el punt primer, epígraf tercer del dictamen que
vostès porten avui al Ple, posa exactament això que llegiré ara mateix valoració de la
impossibilitat d’assumir municipalment les necessitats d’inversió per al canvi de gestió segons
l’opció de forma de gestió indirecta. Això vol dir que des de l’Ajuntament i des de l’auditoria i
proposta que va fer l’empresa que nosaltres vam encarregar, es demostra que hi ha greus
impossibilitats perquè l’Ajuntament pugui invertir en aquesta instal·lació. Per tant, jo demanaria
que el govern s’aclarís i digués, ja que estem al desembre i aquesta gestió s’acabarà
aproximadament al febrer, que aclarís d’alguna forma què es farà amb aquesta instal·lació.
Perquè aquí hem de pensar que hi ha usuaris que necessiten utilitzar aquesta instal·lació i que
a dos mesos del canvi de gestió no tinguem clar què és el que farem, jo crec que és bastant
greu.
SENYOR FALCÓ: Jo crec que aquest equipament es deuria estrenar l’any 95, si no vaig
equivocat, no sé si m’equivoco si dic que es va estrenar l’any 95. Clar, portem d’urgència un
dictamen del que va ser una urgència electoral d’aquell moment. I quan abans feia la reflexió al
voltant del tema dels equipaments, la feia perquè l’experiència o el seguiment del que anem
fent ens fa portant a coses que no comencen bé, no acaben bé. I aquella urgència electoral es
va dimensionar amb un poliesportiu que estava bé com a pavelló, però que li faltaven altres
ingredients perquè pogués ser objecte de què sortís a gestió perquè algun privat el pogués
explotar o que alguna entitat en pogués treure el màxim rendiment. Al final, es va fer un acord
amb aquesta Federació, que és un acord que ni ells han pogut complir ni nosaltres hem pogut
donar-hi la millor de les respostes. I al final, ens trobem recuperant aquest pavelló. Jo crec que
avui no acaba res, precisament avui comença. És a dir, el problema no s’acaba avui, el
problema comença avui, perquè crec que en tot cas continua en el sentit de saber què fer-ne.
De les paraules de la regidora no m’ha quedat clar si l’ús que es pretén de futur per aquest
equipament és esportiu o és un altre. M’agradaria saber-ho, però en tot cas, crec que com a
equipament esportiu tindrà molts possibles usos i nuvis en forma d’entitats i associacions que el
vulguin fer servir. Sí que ens agradaria participar d’aquesta decisió, d’aquesta anàlisi, i tenir la
informació per donar la nostra opinió quan se’ns demani. Però jo avui diria que no acaba res,
sinó que en tot cas comença el repte important d’encaixar-lo adequadament per treure-li el
màxim de rendiment social que es pugui.
SENYORA ALCALDESSA: Precisament la intervenció que anava a fer jo quan no m’havia
adonat que hi havia una paraula demanada, anava en aquest sentit d’aclarir que el que s’havia
accelerat era perquè s’estava allargant el fet de tancar aquest tema relacionat amb quin futur
tenia la gestió de l’equipament i per no allargar més el tracte amb la Federació, el resoldre
aquest tema amb la Federació, es tanca aquest tema i ens donem un temps, com hem
expressat avui a la junta de portaveus, per acabar de valorar si la gestió serà del propi
Ajuntament, directa, o si es posarà a concurs com s’havia fet en el cas de la Federació. Però en
tot cas, la discussió sobre si ha de ser un equipament esportiu no l’havíem posat damunt la
taula. És a dir que, anem prou faltats d’equipaments esportius a la ciutat com per perdre’n un
de la vàlua que té aquest, que sí que és veritat que a nivell de manteniment, justament perquè
mai va anar bé la gestió des del dia 1 d’aquest contracte, hi ha molta inversió a fer, però en tot
cas, sí que és cert que a dia d’avui no podem dir si això acabarà en un futur sent gestionat
durant quatre anys pel propi ajuntament, pels serveis d’Esports, o si acabarà sent gestionat per
una entitat que ho guanyi en un concurs. No sé si vol afegir alguna cosa la regidora.
SENYORA GALLARDO: Gràcies pel to i també per l’esperit de confiança i no tingui dubte que
discutirem, no només amb vostè sinó amb tots els grups de l’Ajuntament, el futur d’un
equipament. Quan jo em referia a satisfer demanda, majoritàriament el 99 % eren esportives.
Però en qualsevol cas reflexionarem perquè poden tenir múltiples usos de demanda d’actes de
tot tipus. Majoritàriament esportius perquè són les reclamació que ens han fet. I al senyor
Fernández em sorprèn que ens demani una rapidesa de la quals vostès no han estat capaços.
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Des de febrer, com vostè ha dit, sis de febrer, signen un acord que hauria d’haver tingut una
resolució d’acord amb la Federació a 31 de juliol de 2015 i no l’han fet. La Federació havia
manifestat en vàries ocasions que ja no podia suportar més la situació i el que hem fet ha estat
trobar la millor solució possible. Hi havia certes discrepàncies entre les quantitats que
reclamaven des de la Federació i el que des d’Intervenció es considerava i s’ha subsanat
plàcidament per totes les parts i ja està. Però m’estranya que vostè pregunti quan és el firmant
d’un calendari que en sis mesos haurien d’haver executat. Per què no? No ho sabem.
SENYOR GUIJARRO: Havia demanat la paraula per fer una reflexió sobre aquest punt, sobre
la rescissió de mutu acord de la gestió del Pavelló de Montigalà amb la Federació Catalana
d’Esports amb persones amb discapacitat, i bé, en el sentit de dir que crec que aquesta ciutat i
aquest Ple sobretot, té un deute moral amb aquesta Federació. Perquè certament, i com he dit
aquest matí a la Junta de Portaveus, seria un cas d’aquests flagrants de entre todos la mataron
y ella sóla se murió, i és que des del principi s’han posat traves importants al fet que la
Federació pogués desenvolupar allà la seva tasca, i d’això en són culpables també els governs
del moment, i no m’amago d’això. Crec que des del principi no es va fer un projecte que
s’adaptés a les necessitats d’aquesta Federació, no es va tractar amb la cura que havia de
tractar-se una Federació com aquesta, i fins i tot, amb un acord de resolució, si més no de
gestió, que data de l’any 2010 i jo estava a esports en aquell moment com a coordinador, no
s’ha acabat de tancar fins avui, i estem acabant l’any 2015. Crec que això ens pot donar perquè
reflexionem tots plegats de quina és de vegades la tasca o les decisions que prenem aquí,
perquè més enllà del que fem en aquest Ple, té transcendència per a persones, per
organitzacions i per a Federacions com aquesta, que es tracta d’una Federació de persones
discapacitades que fan esport. Entenem que aquesta reflexió de futur que s’ha de fer amb la
instal·lació s’ha de fer amb el màxim consens possible, i també estic d’acord que amb la
màxima celeritat possible i és que es tracta d’una instal·lació que recupera l’Ajuntament per a la
gestió, però que té dèficits importants, no hi ha més a parlar. Per exemple amb el futbol sala
Montigalà per veure la quantitat de queixes que tenen per les goteres que hi ha, s’ha de fer un
canvi de coberta al més ràpid possible, s’ha d’invertir amb celeritat perquè certament costa de
practicar esport amb qualitats òptimes en aquella instal·lació. Per la qual cosa crec que cal
celeritat per saber quin model d’instal·lació volem i quin és el cost que tindrà i qui farà la
inversió, si es farà directament des del municipi, si es licitarà un concurs per tal que un tercer hi
aporti, quin serà el model i la proposta que hi haurà, perquè certament hem perdut molts anys
en una instal·lació que s’ha quedat obsoleta, que és un poliesportiu només i el que havia de ser
una zona esportiva de qualitat pel barri de Montigalà, doncs ha quedat en no res, i en això crec
que tots tenim una mica de culpa i que el més adient és que es solucioni al més ràpid possible.
SENYORA ALCALDESSA: Per tant, per anar tancant el debat, té la paraula el senyor López,
després el senyor Fernández i tanquem.
SENYOR LÓPEZ: Yo creo que lo que toca és que el gobierno municipal tenga un plan de
mantenimiento de las instalaciones deportivas y haga una relación del estado que se
encuentran, para poder hacer dicho plan y que sean informados todos los grupos municipales
al respecto.
SENYOR FERNÁNDEZ: Sí, només per aclarir un parell de conceptes que aquí s’han dit. Un
l’ha dit l’alcaldessa i amb tot el respecte vostè ha dit que han portat el dictamen d’urgència
perquè no volien que aquest procés no s’allargués més, vostès han portat el dictamen
d’urgència i ho posa en el mateix dictamen perquè la Federació els va donar un ultimàtum que
si no portaven aquest dictamen en el Ple de manera ràpida tancaven la instal·lació, tancaven
les persianes. Vostès no han fet això per tancar el tema, si no que vostès han fet això perquè al
darrera hi havia un ultimàtum que els ha fet la Federació i que està aquí reflectit. Miri senyora
Gallardo, jo no vaig acabar amb aquest tema a l’any 2011 perquè era un tema que quan jo
estava a l’oposició a l’any 2010 ho vaig denunciar públicament de la mala gestió que es va fer
sobre aquest assumpte. No oblidem que a la Federació se l’ha va haver d’indemnitzar en aquell
moment amb 500 mil euros per deficiències de la instal·lació i 200 mil euros de projecte, més 7
mil euros que es van estar pagant al mes durant 2 o 3 anys. Jo això ho vaig denunciar
públicament i quan vaig entrar a l’any 2011 a la regidoria un dels primers temes pels quals vaig
preguntar, va ser aquest perquè era un tema que en aquesta ciutat, encara que no s’ha escoltat
molt ha estat escandalós. Aleshores aquest tema no s’ha tancat perquè la Federació no ha
volgut, perquè l’oferta que nosaltres li hem posat damunt la taula a la Federació, en tot
moment, beneficiava evidentment l’interès general de la ciutat i no l’interès de la Federació, que
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tot i que és una Federació la qual també hem de protegir, és una Federació d’esports per a
discapacitats. No ens enganyem aquesta Federació també fa negoci amb aquesta instal·lació,
per tant, des del respecte a la Federació i evidentment a l’important tasca que fan, quan una
federació actua d’empresa gestionant una instal·lació, actua com una empresa per guanyar
diners, evidentment, però la Federació en tots aquests anys no va voler acceptar un acord que
era beneficiós per a la ciutat, més que per a la Federació, perquè la Federació va cometre
molts errors igual que l’Ajuntament en el seu moment també en va cometre. Vostè va entrar a
governar en el mes de juny-juliol i aquí està calendaritzat el que va fer el meu govern de febrer
a març i hi ha diverses actuacions i el calendari es va anar complint. Però és que vostè des de
juliol, ni hi va haver una reunió fins el 21 de desembre que precisament va ser ahir, aquí està
reflectit que la reunió de juliol es va produir a finals de juliol i que la següent reunió no va tenir
lloc fins ahir. Per tant, senyora Gallardo li demano que no em doni lliçons de rapidesa, perquè
jo la vaig tenir quan la Federació es va avenir a posar-se d’acord, però vostès han tingut sis
mesos per prémer a la Federació i per acabar amb el calendari que està molt concret i que està
molt pautat. Per tant, li demano que no em doni lliçons i després vostè parla que reflexionem,
però jo des de la responsabilitat li demano que reflexionem però ràpid, perquè això ens
continua costant cada mes al voltant de cinc mil euros. Per tant, li demano que a tres mesos
que s’acabi la gestió d’aquesta Federació en aquesta instal·lació, reflexionem ràpid perquè al
final un concurs públic, senyor Gallardo, no es fa en una setmana ni en dues, vostès potser sí,
però les lleis no estableixin que es faci en aquest temps sinó que dura dos o tres mesos i ja
estem a desembre. Per tant, li demano rapidesa per solucionar un tema que cada mes ens
costa diners.
SENYORA GALLARDO: Jo no pretenc donar lliçons a ningú, mai ho he pretès, ni ho pretendré,
jo crec que això són els nous polítics, jo sóc de la vella política i no acostumo a donar lliçons
per a res, per a res. Que no es preocupin les entitats que la Federació marxarà i l’Ajuntament
assumirà el que sigui necessari per garantir la pràctica esportiva de les entitats que estan allà.
En segon lloc, si a 31 de desembre vostès no ho van acabar, no seria tan poc, no és una
qüestió, nosaltres varem entrar el 22, el 20 de juliol es va aprovar el cartipàs, en el mes de
setembre varem començar a treballar, si no estan reflectides les reunions és que no són
necessàries, però ja havíem arribat a acords amb la Federació, fins a la suspensió d’una
demanda contra l’Ajuntament. Per tant, deixem-nos també de demagògia postelectoral, ja està
bé, no?
SENYORA ALCALDESSA: Hauríem de tancar aquest tema, els prego si us plau. Crec que el
tema ha quedat explicat, en tot cas dono fe que amb la Federació s’han tingut moltes reunions
des del juliol amb ara, que al juliol es va treballar, a l’agost també, setembre, octubre,
novembre i desembre i en tot cas, crec que ens hem d’alegrar que un tema que arrosseguem
de tants anys i que finalment aquest tema ja ha quedat tancat i comencem una nova etapa i
penso que ens hem de quedar amb aquesta, més enllà de la responsabilitats de si ha trigat
més o menys. Penso que la conclusió, el que aprovem avui aquí és que finalment això s’ha
tancat i que en tot cas, sí que queda obert aquest procés, en què haurem de decidir quin serà
el model i que de moment queda garantit, que de moment passa a ser l’Ajuntament, es
prorroga durant dos mesos per la mateixa Federació i l’Ajuntament està en capacitat de donar
continuïtat a les activitats que té ara. Passem doncs a la votació definitiva, s’aprova per
unanimitat i passem punt següent.
Votació:
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor, 27.
7. Adjudicar les concessions administratives per l'ús privatiu de l'espai de domini públic
consistent en les parades 1,2,3,4,5,8,9,10,11,19,20,21,28,29,30,31,32,33,34 i 35 i local
exterior 7 del Mercat Municipal Pomar-Morera.
Identificació de l’expedient
Assumpte: Aprovació de la licitació i plec de clàusules administratives particulars per a
l’adjudicació de les concessions de les parades número 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35 i local exterior 7 del Mercat Municipal Pomar-Morera
Òrgan que resol: Ajuntament Ple
Caràcter de resolució: Exhaureix la via administrativa
Ple sessió núm. 17 / 22-12-2015

pàg. 129

Secretaria General

Interessat/s: Intervenció Municipal, Tresoreria Municipal, Servei de Promoció econòmica,
Comerç i Consum
Antecedents
1 Providència del segon tinent d’alcalde, regidor de Badalona Pròspera i Sostenible de data 3
de novembre de 2015, ordenant la incoació de l’expedient administratiu corresponent.
2. Informes tècnic i de motivació del Cap de departament de Promoció Econòmica i Comerç i
del tècnic de Mercats i adjunt a la Direcció de data 3 de novembre de 2015 on s’indiquen els
criteris tècnics per a l’adjudicació
3. Informe jurídic del Tècnic superior en dret del Servei Jurídic i Administració General de data
29 de novembre de 2011 on s’especifica la competència del Ple per a aquest acte.
4. Plec de clàusules administratives particulars de data 4 de novembre de 2015.
5. En data 4 de novembre s’ha tramès l’expedient per als informes preceptius del plec a càrrec
de la Secretaria General i de l’Interventor Municipal.
6. Informe jurídic del Secretari General de data 9 de desembre de 2015 relatiu a l’adequació a
dret del plec de clàusules administratives particulars.
7. Informe favorable de la Intervenció Municipal de data 11 de desembre de 2015.
Fonaments de dret
1. Els recollits als informes jurídics abans esmentats.
2. Article 221.2 de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, que disposa que les
concessions sobre béns de domini públic de més de cinc anys que no superin el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost són competència del Ple. D’acord amb les previsions de la
Resolució d’Alcaldia de data 23 i 29 de juny de 2015, correspon al segon tinent d’alcalde,
regidor de Badalona Pròspera i Sostenible, en el seu àmbit delegat, la facultat d’estudi i
proposta a l’alcalde u òrgan que tingui delegada la facultat resolutòria per que aquest inclogui
acords als òrgans col·legiats de l’ajuntament per l’adopció de resolucions de la seva
competència.
3. Article 60 del Reglament de Patrimoni dels ens locals, on es determina el procediment
d’adjudicacions, remetent-ho a la normativa reguladora de la contractació dels ens locals.
4. Article 66 del mateix Reglament de Patrimoni, relatiu als tràmits preceptius per a l’aprovació
del plec i la convocatòria pública.
5. 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 Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.
6. Per raó d’urgència no ha estat possible sotmetre aquesta proposta al dictamen de la
Comissió Informativa Badalona Habitable, per la qual cosa, d’acord amb el que disposen els
articles 82.3 i 126 del ROFRJEL, caldrà donar-ne compte d’aquest acord a la Comissió
Informativa Badalona Habitable, en la primera sessió que celebri.
7. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del ROFRJEL, els responsables dels
departament o serveis encarregats de la seva tramitació han d’informar els expedients que els
hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
segon tinent d’alcalde, regidor de Badalona Pròspera i Sostenible, que elevi a l’Ajuntament Ple,
la següent proposta:
PRIMER.- Declarar la urgència en la tramitació d’aquesta proposta d’acord.
SEGON.- Aprovar la documentació tècnica, el plec de clàusules administratives particulars i
l’expedient de concessions demanials de les parades 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35 i local exterior 7del Mercat Municipal Pomar-Morera, per una durada
inicial de 25 anys i amb pressupost mínim de licitació per els mòduls interiors 5.000 € per cada
número i els mòduls exteriors 10.000 € per cada número.
TERCER.- Sotmetre a informació pública el plec de clàusules administratives particulars
regulador d’aquestes concessions demanials per un termini de 30 dies naturals en el tauler
d’anuncis de la corporació, el BOP i el web de licitacions de l’Ajuntament, per tal que els
interessats puguin examinar-lo i formular les al·legacions o reclamacions que considerin
adients.
QUART.- Transcorregut el termini d’informació pública del plec de clàusules i, en cas de no
haver-se presentat al·legacions ni reclamacions en contra, procedir a l’obertura del procediment
obert d’adjudicació d’aquestes concessions mitjançant tramitació ordinària, segons allò previst
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als articles 94, 134 i 141 de la Llei 30/2007, de 30 d’ octubre, de contractes del sector públic, i
ordenar la publicació de l’anunci de licitació al BOP i al web de licitacions de l’Ajuntament.
CINQUÈ.- Notificar-ho als interessats i comunicar-ho a la resta dels Serveis i Departaments
municipals als efectes procedimentals que en dret procedeixin en ordre al bon fi i execució dels
acords precedents.
SISÈ.- Donar compte d’aquest acord a la Comissió Informativa Badalona Habitable Pròspera i
Sostenible, en la primera sessió que celebri.
SENYOR MAÑAS: Avui iniciem el procediment de la concessió demanial de tot un seguit de
parades, que com vostè sap bé el Mercat de Pomar és un dels mercats municipals que més
parades té vacants. En aquests moments hi havia una demanda dels paradistes del Mercat de
Pomar que treiéssim a concurs al més ràpid possible aquesta concessió demanial. Com vostè
sap que s’ha fet fins ara i que s’ha fet també en el mandat anterior, s’intentarà treballar per
buscar professionals que se’n puguin fer càrrec, surten a un preu molt competitiu, les parades
exterior surten a 25 anys amb una oferta mínima de 10.000 euros, les parades interiors surten
la seva concessió a 25 anys amb una oferta mínima de 5.000 euros. Per tant, estem fent un
esforç econòmic important per fer atractiu que hi hagin nous paradistes que puguin anar al
Mercat de Pomar. Paral.lelament a això també senyor Subirana sí que és veritat que des del
govern estem treballant algunes idees, algunes propostes que fins aquest moment no deixen
de ser idees propostes pensades, però que hi estem posant el cap alguns membres del govern
i concretament amb alguns paradistes del Mercat de Pomar de pensar com revitalitzem aquest
equipament comercial.
SENYRA ALCALDESSA: Alguna paraula respecte a aquest punt, alguna abstenció, algun vot
en contra, doncs s’aprova per unanimitat i passem al punt següent.
Votació:
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor, 27.
8. Aprovar les factures presentades per ACSA,SA corresponents a l'actualització de
preus aplicats a la continuïtat del servei de construcció/reparació de claveguerons.
PROPOSTA D’ACORD de l’aprovació de les factures números 12-5167-14, 12-5169-14, 125172-14, 12-5174-14, 12-5176-14, 12-5178-14 12-5180-14 presentada per l’empresa ACSA
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA, corresponent a l’actualització de preus aplicats a la
continuïtat del servei del servei de construcció/reparació de claveguerons durant el període de
gener 2010 a maig 2014 per import total de 105.426,44 € (IVA inclòs).
Fets i antecedents
1. El servei de manteniment de paviments i clavegueram (inclòs la construcció/reparació de
claveguerons) va ser adjudicat per resolució de l’ajuntament Ple de data 29/06/2004. es va
signar el contracte en data 04/10/2004 amb vigència fins el 31/12/2009, inclosa la primera
pròrroga.
2. El contracte de referència va finalitzar i per tractar-se d’un servei que ha d’oferir
obligatòriament el municipi ( article 25 de la Llei de bases de règim local, d’acord amb l’article
235 del ROAS), fins que es contracti i adjudiqui de nou, s’ha autoritzat la seva continuïtat.
Aquesta continuïtat la realitza la mateixa empresa adjudicatària del contracte extingit.
3. El representant legal de l’entitat ACSA, Obras e Infraestructuras SA amb CIF A08112716,
ha presentat escrits en què sol·licita reconeixement de crèdits pels treballs desenvolupats en
relació al servei esmentat durant els períodes de gener de 2010 a maig de 2014. Acredita
l’import reclamant en les factures corresponent pels imports i pels períodes compresos
manifestant que s’han redactat en aplicació dels índexs establerts pels materials i ma d’obra i
degudament publicitats en el BOE del període corresponent.
4. En data 16 de desembre de 2014, els tècnics municipals del Servei de Via Publica i Mobilitat
han emès un informe que recull detalladament els imports reclamats –informe que consta a
l’expedient- i en el que donen conformitat tant als preus aplicats en la reclamació, els quals
resulten de l’aplicació extensiva de la formula d’actualització de preus del contracte finalitzat del
servei de manteniment de paviments i clavegueram (inclòs la construcció/reparació de
claveguerons), com a les factures resultants de l’aplicació de la formula d’actualització de preus
i als corresponents imports.
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5. En compliment d’allò previst als articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i tractant-se
d’un acte de repercussió econòmica per la corporació, aquest expedient s’ha de sotmetre a la
seva fiscalització prèvia a l’Intervenció Municipal.
6. La Junta de Govern Local en la seva sessió de data 30/12/2014 va aprovar els preus
actualitzats aplicats a la continuïtat del servei de manteniment de paviments i clavegueram pels
treballs realitzats corresponent al període de gener de 2010 a maig de 2014, que es deriven de
la formula polinòmica prevista en el plec de clàusules administratives particulars que van regir
el contracte finalitzat, la qual s’aplica per ser la més favorable per a l’Ajuntament.
7. Vist l’informe tècnic emès pel tècnic del Departament d’Infraestructures i Manteniment de
data 12/05/2015, amb el conforme del cap del Servei, en el qual es justifica i proposa la
tramitació de les factures d’actualització de preus del servei de construcció/reparació de
claveguerons del període de gener 2010 a maig 2014. L’empresa ha presentat al cobrament la
relació de factures que es detallen a continuació:
Núm. Fra
12-5167-14

Data
23/12/2014

Import
11.329,53

NIF
A08112716

12-5169-14

23/12/2014

6.102,69

A08112716

12-5172-14

23/12/2014

20.319,02

A08112716

12-5174-14

23/12/2014

12.837,77

A08112716

12-5176-14

23/12/2014

9.721,31

A08112716

12-5178-14

23/12/2014

32.524,55

A08112716

12-5180-14

23/12/2014

12.591,57

A08112716

Tercer
ACSA
OBRAS
INFRAESTRUCTURAS SA
ACSA
OBRAS
INFRAESTRUCTURAS SA
ACSA
OBRAS
INFRAESTRUCTURAS SA
ACSA
OBRAS
INFRAESTRUCTURAS SA
ACSA
OBRAS
INFRAESTRUCTURAS SA
ACSA
OBRAS
INFRAESTRUCTURAS SA
ACSA
OBRAS
INFRAESTRUCTURAS SA

E
E
E
E
E
E
E

8. L’interventor municipal ha emès el seu informe
Fonaments jurídics
1. L’objecte d’aquest expedient és l’aprovació de la factura dels preus actualitzats aplicats a la
continuïtat del servei de manteniment de paviments i clavegueram així com la
construcció/reparació de claveguerons que està executant l’empresa ACSA Obras e
Infraestructuras SA realitzats en el període assenyalat a la mateixa factura, en aplicació de la
doctrina jurisprudencial establerta pel Tribunal Suprem de l’enriquiment injust sense causa, ja
que no es pot convalidar la manca de contracte vigent de conformitat amb les normes de la
legislació de contractes de les administracions públiques, en tant vigent de conformitat a
continuar donant el servei.
L’Ajuntament resta obligat en dret al pagament a l’empresa que ha realitzat l’esmentat servei, ja
que en cas contraries produiria un enriquiment injust o sense causa de l’hisenda municipal que
l’ordenament jurídic no pot acollir i així ho té declarat de forma reiterada la jurisprudència del
Tribunal Suprem.
Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s’hagi pogut incórrer durant
la tramitació de l’expedient que provoca la continuïtat del servei i l’emissió de les factures
indicades conforme les previsions de l’art. 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. En el present cas, en relació a l’aprovació dels preus actualitzats aplicats en les factures
emeses per a la continuïtat del servei, s’han de tenir en compte les previsions normatives de
l’article 103, apartat 3, del TRLCAP (preveu que el Plec de clàusules administratives particulars
haurà de detallar la fórmula o el sistema d’actualització de preus aplicable als contractes),
l’article 104 del mateix text normatiu (disposa que l’actualització de preus s’ha de dur a terme
mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l’òrgan de contractació essent
aquest invariable durant la vigència del contracte) així com al previsió de continuïtat del servei
recollit en l’article 235 del ROAS.
3. D’acord amb el que preveuen els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), en
tractar-se l’aprovació de les factures corresponents a l’actualització de preus en continuïtat de
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Servei del període de gener 2010 a maig de 2014 d’un acte de repercussió econòmica per la
corporació, l’expedient s’ha de sotmetre a informe previ de la Intervenció municipal.
4. D’acord amb el cartipàs municipal vigent, la competència per tal d’aprovar les revisions dels
preus del contracte és l’Ajuntament Ple, d’acord amb el que estableix la resolució d’alcaldia
aprovat en sessió extraordinària el dia 20 de juliol de 2015, en que va deixar sense efecte la
delegació del Plenari del dia 12 de juliol de 2011 a la Junta de Govern Local i a l’Alcaldia.en el
seu Acord PRIMER.
CONCLUSIONS

Respecte de la normativa aplicable, ens hem de remetre al Text refós de la llei d’hisendes
locals i al RD 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei.
Concretament, l’article 26.2 b) del RD 500/1990 (i en els mateixos termes l’article 176 TRLHL)
estableix que “S’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
En conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que el Primer Tinent
d’Alcaldia de Badalona Habitable, a proposta del Cap del Servei d’Espais Públics, proposi al
Ple de l’Ajuntament l’aprovació del següent ACORD:
PRIMER. Aprovar les factures números 12-5167-14, 12-5169-14, 12-5172-14, 12-5174-14, 125176-14, 12-5178-14 12-5180-14 que presenta l’empresa ACSA Obras e Infraestructuras S.A
CIF A08112716 corresponent a l’actualització de preus aplicats a la continuïtat del servei de
manteniment de paviments i clavegueram que inclou la construcció/reparació de claveguerons
durant el període de gener 2010 a maig de 2014 per import total de 105.426,44 € (IVA inclòs),
el seu abonament anirà a càrrec de la partida pressupostària municipal amb numero d’ordre
421-1530-21002 i num. d’operació 12015000060135/1.
SEGON. Notificar aquesta resolució a l’empresa ACSA Obras e Infraestructuras SA, amb el detall
de recursos escaients i comunicar-la a la Intervenció Municipal.
SENYOR SUBIRANA: Per agilitzar, nosaltres des del dictamen 8 fins a l’11 ens abstindrem en
tots els punts. Ho dic perquè tot són aprovacions de factures i tal i per tant, a tots els punts del
8 a l’11.
SENYORA ALCALDESSA: Alguna intervenció, Ciutadans s’absté, alguna altra abstenció, algun
vot en contra, doncs s’aproven per unanimitat, perdó s’aproven amb l’abstenció de Ciutadans i
Convergència i Unió. En tot cas, els sembla bé que els votem tots quatre o millor un per un, sí,
ells han fet una intenció de vot conjunta en els quatre punts que són factures. La pregunta és si
aquesta aprovació que hem fet ara si també la compactem.
SENYOR SUBIRANA: Jo l’únic que he dit per agilitzar és que com que són totes el mateix més
o menys relacionats, ja ens abstenim a totes i ja està.
SENYORA ALCALDESSA: Per tant, queden els quatre dictàmens aprovats per majoria simple.
Votació:
S’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 24, dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES, Partit dels Socialistes,
Guanyem Badalona en Comú i Partit Popular.
Abstencions, 3 dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos) i Convergència i Unió.
9. Aprovar com a crèdit reconegut a favor FCC,SA la quantitat de 446.520,00 €
corresponent revisió de preus pel període de juliol a desembre de 2012 i de gener a
desembre de 2013.
PROPOSTA D’ACORD, d’aprovació dels l’index del 2.4% període de l’1 de juliol a 31 de
desembre de 2012 i de l’index del 2.9% període de l’1 de gener de 2013 al 31 de desembre de
2013, així com reconeixement de crèdit per l’actualització de preus del servei de neteja dels
edificis, dependències municipals i centres docents de l’Ajuntament de Badalona, en continuïtat
de servei, corresponent al períodes compresos entre l’1 de juliol de l’any 2012 fins al 31 de
desembre de l’any 2012 i l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013, de l’empresa
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, sa, (FCC,sa), atès el preacord
extrajudicial establert en data 23 de setembre de 2015 i d’acord amb els imports econòmics
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reclamats pel contingut del recurs contenciós interposat per part de l’empresa contra el nostre
Ajuntament, per import total de 446.520€
ANTECEDENTS
1. En data 25 de juny de 2008, l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària, va aprovar l’adjudicació
del contracte del serveis de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents de
l’Ajuntament de Badalona a favor de la proposició presentada per l’empresa FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES I CONTRATAS, SA amb NIF A28037224, per l’import resultant d’aplicar
una baixa única del 2% sobre els preus unitaris d’hora de treball i la resta de condicions i
compromisos oferts en la seva proposició, dins de la consignació de 4.749.120,00 € anuals,
IVA exclòs, al 16%, equivalent a 5.508.979,20 € anuals, IVA inclòs. i una durada de dos anys
amb un màxim de dues pròrrogues d’un any cadascuna, essent la finalització d’aquest
contracte el 30 de juny de 2012.
2. En data 1 de juliol de 2008, mitjançant contracte administratiu, es va formalitzar el contracte
de serveis de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents de l’Ajuntament
de Badalona, d’una part l’alcalde Sr. Jordi Serra Isern, assistit del vicesecretari general de
l’Ajuntament de Badalona senyor Alfred Lacasa i Tribó i de l’altra part el senyor Pablo Martín
Zamora, amb DNI 46207919E, en representació de l’entitat mercantil FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, amb CIF A28037224, d’acord amb la resolució
d’adjudicació i conforme amb el Plec de condicions administratives que regeix aquest contracte.
La durada del contracte establert fou de dos anys amb un màxim de dues pròrrogues d’un any
cadascuna, essent la finalització d’aquest el 30 de juny de 2012.
3. En data 30 de juny de 2010, mitjançant annex al contracte de serveis de neteja dels edificis,
dependències municipals i centres docents de l’Ajuntament de Badalona, es va prorrogar el
contracte pel període comprès entre el 1/7/2010 i fins el 30/6/2011, ambdós dies inclosos.
4. En data 20 de maig de 2011, mitjançant annex al contracte de serveis de neteja dels edificis,
dependències municipals i centres docents de l’Ajuntament de Badalona, es va signar la
darrera pròrroga de l’esmentat contracte, pel període comprès entre els dies 1/7/2011 fins el
30/6/2012.
5. En data 30 d’octubre de 2012, l’Ajuntament Ple ha resolt aprovar la continuïtat de la
prestació del servei de neteja d’edificis, dependències municipals i centres docents, per part de
l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, fins que hi hagi un nou adjudicatari.
6. En data 26 de novembre de 2012, mitjançant resolució de la Junta de Govern Local, es va
aprovar l’índex de revisió de preus del contracte de serveis de la neteja dels edificis municipals,
dependències i centres docents de l’Ajuntament de Badalona i pel període compres per les
factures emeses per l’empresa FCC, sa, d’1 de gener de 2012 a 30 de juny de 2012.
Es cert que la facturació abans dita comprenia un període de temps pel qual el contracte estava
vigent i fins al seu acabament a 30 de juny de 2012, però s’haurà de dir que el fet de la no
aprovació d’aquest mateix índex pel període comprés durant l’1 de juliol de 2012 fins el 31 de
desembre de 2012, de las factures presentades per l’entitat continuadora en la prestació del
servei anirà contra una justa compensació del desequilibri econòmic i, per tant, un decrement
que l’empresa no té que suportar, si més no en el semestre anterior s’ha efectuat justa
compensació, coherència i bona administració.
Així mateix, és necessari que relacionat a la continuïtat de la prestació del servei esmentat, per
part de la Intervenció Municipal autoritzi la disposició de despeses, per tal de fer front als
imports de les factures que l’entitat FCC,sa, ha presentat.
7. En data 22 de febrer de 2013, ha tingut entrada en el Registre General de l’Ajuntament amb
número 6187, pel senyor Pablo Martín Zamora, en representació de l’empresa FCC,sa, la
sol·licitud en què es demanà l’actualització de preus de la prestació del servei de neteja dels
edificis, dependències municipals i centres docents de l’Ajuntament de Badalona, en continuïtat
de servei i pel període comprès de l’1 de juliol de 2012 fins el 31 de desembre de 2012.
8. En data 9 d’abril de 2013, el cap del Departament de Neteja Urbana i Edificis Municipals del
Servei de Via Pública i Mobilitat, ha emès un informe mitjançant el qual s’informa favorablement
la sol·licitud d’actualització de preus formulada pel contractista en l’esmentat escrit que s’ha fet
referència en l’apartat anterior, resultant prèvia comprovació de les taules IPC i base de
aplicació, un preu hora a satisfer per la prestació del servei en continuïtat de servei en
18.06€/hora, exclòs l’IVA d’aplicació.
9. Atès amb el contingut de l’escrit de l’empresa en què sol·licità l’actualització de preus i del
contingut de l’Informe tècnic emès pel cap del Departament de Neteja Urbana i Edificis
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Municipals amb el conforme del cap del Servei, es pot comprovar que entre les parts existeix
un mutu acord per tal d’aplicar l’actualització de preu pel període comprès entre l’1 de juliol de
2012 i el 31 de desembre de 2012.
10. En data 22 de gener de 2014, el senyor n Pau Martín Zamora, en representació de
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCCSA), torna a demanar l’aprovació de
l’actualització de preus del període comprés de l’1 de juliol de 2012 fins el 31 de desembre de
2012 i tot l’any 2013 aplicant els índex de 2,4% de 2012 i 2,9% de 2013, respectivament.
11. En data 23 de setembre de 2015, es van reunir el representants de l’empresa FCC, sa, amb
el cap del Servei d’Espais Públics, el cap del Departament de Neteja Urbana i Edificis
Municipals i el Lletrat d’Espais Públics, a fi i efecte de poder arribar a un principi d’acord sobre
el contingut del recurs contenciós administratiu presentat per l’empresa Fomento de
Construcciones i Contratas, sa, amb relació a la reclamació del pagament de les actualitzacions
de preus esmentades en els apartats precedents i que va recaure en el Jutjat del Contenciós –
administratiu número 10 de Barcelona, procediment Recurs Ordinari 96/2015 M.
La reunió mantinguda ha estat possible amb la total conformitat per part del cap del Servei i
responsable de l’Assessoria Jurídica i prèvia comunicació a la Intervenció municipal. En la dita
reunió es va arribar al preacord de fer front a la reclamació econòmica relatiu a l’actualització
de preus, sense comptar els interessos ni les costes del procediment judicial iniciat per la
reclamant. Aquesta postura va ser acceptada per amb dues parts intervinents a la reunió y així
s’ha fet constar en l’acta redactada a l’efecte i degudament signada pels intervinents.
Així mateix, d’acord amb les converses mantingudes en aquell dia, i per petició expressa del
lletrat d’Espais Públics, caldria presentar el corresponent escrit de suspensió del procediment
en el jutjat contenciós administratiu que estudia el corresponent recurs, així com acordar-la per
mitjà de la Diligència d’ordenació preceptiva.
12. En data 30 de setembre de 2015, s’ha interposat escrit de suspensió del procediment en el
corresponent Jutjat per la reclamant FCC,sa, d’acord amb la petició del tècnic superior en Dret.
Consta en l’expedient còpia de l’escrit presentat.
Així mateix, per mitjà de Diligència d’Ordenació del secretari judicial del Jutjat Contenciós
administratiu número 10, procediment de recurs ordinari 96/2015, en què ens dóna trasllat per
tal de formular les al·legacions escaients. Aquiestes al·legacions han estat satisfetes en data 13
d’octubre de 2015 i ha donat, per mitjà d’un Auto de data 14 d’octubre d’enguany, de la
Magistrada del Jutjat competent, la corresponent suspensió per termini de tres mesos
comptador des del dia següent a la notificació d’aquest acte.
13. En data 14 d’octubre de 2015, s’han redactat els informes tècnics i jurídics per part del cap
del Departament de Neteja Urbana i Edificis municipals així com el corresponent redactat pel
Lletrat del Servei d’Espais Públics amb el conforme del cap del Servei en que es tracta de
justificar l’assumpció i el corresponent pagament de la quantitat reclamada en concepte
d’actualització de preus i per l’import de 446.520€ i pels períodes compresos, amb les partides
econòmiques que corresponguin dins del pressupost municipal i amb l’informe de conformitat
emès per part de la Intervenció Municipal i d’acord amb el següent detall:
a) Aplicació de l’actualització de preus del 2,4% del període establert entre l’1 de juliol al 31 de
desembre de 2012, en continuïtat de servei: Servei de neteja dels equipaments escolars per
import de 47.729,68€ i per import de 25.927,23€ pel servei de neteja de les dependències
d’accions socials, equipaments culturals i edificis administratius. Cal dir que, el cap del
Departament de Urbana i Edificis Municipals manifesta que en el seu expedient no apareix les
factures referides a aquests imports i conceptes i en el seu lloc em fa entrega i s’incorpora a
aquest informe, la factura número SM1625/1001367 de data 11 de juliol de 2015, en què
apareix els conceptes d’actualitzacions de preus dels períodes esmentats, així com l’import
total de la reclamació del recurs contenciós.
b) Aplicació de l’actualització de preus del 2,9% del període establert entre l’1 de gener fins el
31 de desembre de l’any 2013, en continuïtat de servei dels equipaments escolars per import
de 246.621,39€ i per import de 126.241,70€ pel servei de neteja de les dependències d’accions
socials, equipa,ments culturals i edificis administratius. Les factures que s’adjunten a aquest
informe són les següents: factura número SM1625/1001380 per import de 246.621,39€ de data
de venciment 29 de juliol de 2014, la qual anul·la la factura amb número SM1625/1003043 que
s’inclou en el recurs contenciós, així com la factura amb número SM1625/1001378 de data de
venciment 19 de juliol de 2014, per import de 126.241,70€ que anul·la la factura amb número
SM 1625/1003044 que s’inclou en el recurs contenciós.
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Les factures amb número SM1625/1001380 i SM 1625/1001378, que s’adjunten a aquest
informe han estat presentades a la Intervenció municipal en data 20 de juny de 2014. La factura
SM1625/1001367, n’és la que es va presentar amb el procediment contenciós i que fa esmen al
període reclamat.
La quantitat total reclamada ascendeix a 446.520€.
S’adjuntà a aquest, l’informe tècnic emès pel cap del Departament de Neteja Urbana i Edificis
Municipals amb el conforme del cap del Servei.
14. D’acord amb el que preveuen els articles 214 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, que aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL),
en tractar-se d’un acte de repercussió econòmica per la corporació, l’expedient s’ha de
sotmetre l’informe previ de la Intervenció municipal.
15. D’acord amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent per tal d’aprovar els
reconeixements de crèdit del les obligacions de pagament contretes en els exercicis anteriors
és l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix la resolució d’alcaldia de data 20 de juliol de
2015, en que va deixar sense efecte la delegació del Plenari del dia 12 de juliol de 2011 a la
Junta de Govern Local i a l’Alcaldia en el seu acord primer.
16. En data 23.11.2015, la Intervenció Municipal ha donat la seva conformitat.
FONAMENTS JURÍDICS
Primer. L’objecte d’aquest expedient és l’aprovació dels índex del 2.4% pel període de juliol a
31 de desembre de 2012 i de l’índex del 2,9% període de l’1 de gener de 2013 al 31 de
desembre de 2013, així com reconeixement de crèdit per l’actualització de preus del servei de
neteja d’edificis, dependències municipals i centres docents de l’Ajuntament de Badalona, en
continuïtat de servei corresponent als períodes esmentats de l’empresa FCC, sa, atès el
preacord extrajudicial establert en data 23 de setembre de 2015 i d’acord amb els imports
econòmics reclamats en el recurs contenciós administratiu interposat contra l’Ajuntament de
Badalona i que ha recaigut en el Jutjat del contenciós administratiu de Barcelona, número 10
procediment Recurs 96/2015 Secció M, Recurs ordinari.
Segon. D’acord amb l’article 235.a) últim incís, del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprovà el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals, actualment l’entitat FCC, sa,
està en continuïtat de servei, com obligació del contractista i fins que no hi hagi un nou
adjudicatari/contractista.
Tercer. De la mateixa manera que com a obligació de l’administració segons l’article 237 del
mateix cos legal una de les obligacions de l’administració és la de satisfer al contractista, en
aquest cas continuador del servei, les prestacions econòmiques en la quantia i els terminis
convinguts, i la seva revisió i/o actualització si escau. contra una justa compensació del
desequilibri econòmic i, per tant, un decrement que l’empresa no té que suportar i caldrà
n’efectuar una justa compensació, coherència i bona administració.
Quart. D’acord amb el que preveuen els articles 214 i següents del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL), en tractar-se d’un acte de repercussió econòmica per la corporació, l’expedient s’ha
de sotmetre l’informe previ de la Intervenció municipal.
Cinquè. En data 23.11.2015, la Intervenció Municipal ha donat la seva conformitat.
Sisè. D’acord amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent per tal d’aprovar els
reconeixements de crèdit del les obligacions de pagament contretes en els exercicis anteriors
és l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix la resolució d’alcaldia de data 20 de juliol de
2015, en que va deixar sense efecte la delegació del Plenari del dia 12 de juliol de 2011 a la
Junta de Govern Local i a l’Alcaldia en el seu acord primer.
.../...
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Respecte a la normativa aplicable, ens hem de remetre al Text refós de la Llei d’Hisendes
locals i al RD 500/1990, de 20 d’abril, concretament l’article 26.2 b) del RD 500/1990 en què
s’estableix “S’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement,
les obligacions, (...) derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis
anteriors.”
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre
(ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’Ajuntament Ple,
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previ dictamen de la Comissió Informativa de Badalona Habitable, adopti la següent proposta i
la converteixi en resolució.
PRIMER. Aprovar els índex del 2,4% període de l’1 de juliol dea 31 de desembre de 2012, de
l’índex del 2,9% període de l’1 de gener de 2013 al 31 de desembre de 2013.
SEGON. Reconèixer i Aprovar la factura número SM1625/1001367,de l’empresa FOMENTO
DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA amb CIF. A28037224, degudament signada i
conformada pel cap del Departament de Neteja Urbana i Edificis Municipals i pel cap del Servei
per import de 446.520€
TERCER. Reconèixer el crèdit pel concepte d’actualització de preus dels períodes de l’1 de
juliol de 2012, fins el 31 de desembre de 2012 i de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre
de l’any 2013 i pels treballs realitzats durant aquest període reclamat.
Aquests imports seran atesos en les partides pressupostàries i pels imports següents:
Actualització de preus del període de l’1 de juliol de 2012 fins el 31 de desembre de 2012 i pels
imports següents:
- Acció social, 6152,34€ a càrrec a la partida 421/231002-22700
- Equip. Culturals 3583,10€ a càrrec a la partida 421/3332-22700
- Edif. Municipals 16191,82€ a càrrec a la partida 421/9331-22700
- Equip. Escolars 47.729,67€ a càrrec a la partida 421/3231-22700
Actualització de preus del període de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013 i
pels imports següents:
-Acció Social 30195,40€ a càrrec a la partida 421/231002-22700
-Equip. Culturals 16731,54€ a càrrec a la partida 421/3332-22700
-Edif Municipals 79314,75€ a càrrec a la partida 421/9331-22700
-Equip. Escolars 246621,39 a càrrec a la partida 421/3231-22700
La quantitat total ascendeix a 446.520€.
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la Intervenció, a la Tresoreria Municipal i a
l’interessat, als efectes adients.
Votació:
S’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 24, dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES, Partit dels Socialistes,
Guanyem Badalona en Comú i Partit Popular.
Abstencions, 3 dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos) i Convergència i Unió.
10. Aprovar com a crèdit reconegut a favor de l'empresa FCC,SA la quantitat de
404.573,98 € corresponent a la revisió de preus pel període de gener a desembre de
2014.
INFORME JURÍDIC- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ que s’emet pel Departament Jurídic de
Badalona Habitable en relació a l’aprovació de l’índex d’actualització de preus corresponent a
l’any 2014 del Servei de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents de
l’Ajuntament de Badalona, en continuïtat de servei, corresponents al període comprès entre l’1
de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2014 per part de la mercantil FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA (en endavant FCC, SA) i per l’ampliació de despesa
per al pagament de les factures que s’hagin presentat durant l’exercici 2014.
I. ANTECEDENTS
Primer.- En data 25 de juny de 2008, l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària va aprovar
l’adjudicació del contracte del servei de neteja dels edificis, dependències municipals i centres
docents de l’Ajuntament de Badalona a favor de la proposició presentada per l’empresa
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA amb NIF A28037224.
En data d’1 de juliol de 2008 es va signar el contracte amb vigència fins el 30 de juny de 2010.
La durada del contracte establerta fou de dos anys amb un màxim de dues pròrrogues d’un any
cadascuna, essent la finalització d’aquest el 30 de juny de 2012. I efectivament, en les dates 30
de juny de 2010 i 20 de maig de 2011, mitjançant els corresponents annexes al contracte, es
van signar les respectives pròrrogues pel període màxim previst all contracte de referència.
Segon.- El contracte va finalitzar el 30 de juny de 2012, i en conseqüència, el Ple de
l’Ajuntament, es sessió ordinària, va acordar la continuïtat de la prestació del servei de neteja
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d’edificis, dependències municipals i centres docents, per part de la mercantil FCC, SA fins que
hi hagi un nou adjudicatari del servei.
Tercer.- En data 26 de novembre de 2012, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, es va
aprovar l’índex de revisió de preus del contracte de serveis de la neteja dels edificis municipals,
dependències i centres docents de l’Ajuntament de Badalona, pel període comprès entre l’1 de
gener de 2012 fins al 30 de juny de 2012, per les factures emeses per la mercantil FCC,SA. Tot
i que aquest període de temps el contracte encara era vigent, calia aprovar aquest índex per el
període comprès fins el 31 de desembre de 2012, per les factures presentades per la mercantil
continuadora en la prestació del servei durant aquest mateix període.
Així mateix, és necessari que relacionat amb la continuïnat de la prestació del servei esmentat,
la Intervenció Municipal autoritzi la disposició de despeses, per tal de fer front als imports de les
factures presentades per FCC, SA que presenti fins el tancament de l’exercici econòmic dels
anys 2013 i 2014, en pròrroga pressupostària de l’any 2012.
Quart.- En data 18 de maig de 2015 va tenir entrada al Registre General de l’Ajuntament amb
número 17182 instància del Sr. Francisco Javier Marín Garriga, actuant en nom i representació
de la mercantil FFC, SA, en virtut de la qual es sol·licita l’actualització de preus per la prestació
del servei de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents de l’Ajuntament de
Badalona, en continuïtat de servei prestat pel període de l’any 2014.
Cinquè.- En data 4 de desembre d’enguany, el Cap del Departament de Neteja Urbana i
Edificis Municipals d’Espais Públics ha emès un informe, mitjançant el qual s’informa
favorablement la sol·licitud d’actualització de preus formulada pel contractista en la seva
sol·licitud, resultant de la prèvia comprovació de les taules d’IPC i bases d’aplicació, un preu
hora a satisfer per la prestació del servei en continuïtat de servei igual que el de l’any 2011, que
és 18,06€/hora, exclòs l’IVA d’aplicació, que transcrit literalment diu el següent:
“INFORME TÈCNIC.Proposta d’aprovació de l‘índex d’actualització de preus corresponents a l’any 2014 dels
Serveis de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents públics de
l’Ajuntament de Badalona.
Motivació
En data 15 de maig de 2015 Fomento de Contrucciones y Contratas, SA (FCC en endavant)
amb NIF A-28037224 i representada per Francisco Javier Martin Garriga com apoderat,
sol·licita l’aprovació de l’índex de l’actualització dels preus aplicable per l’any 2014, aplicable
sobre les actualitzacions dels anys anteriors.
Antecedents
Primer.- FCC va resultar adjudicatària de contracta de Serveis de neteja dels edificis,
dependències municipals i centres docents públics de l’Ajuntament de Badalona per acord del
Ple de l’Ajuntament de Badalona de 25 de juny de 2008, amb inici de la prestació del servei l’1
de juliol del mateix any.
Finalitzades les pròrrogues, el Ple Municipal de 30 d’octubre de 2012 va aprovar el següent:
“continuar amb la prestació del contracte de serveis de neteja d’edificis, dependències
municipals i centres docents de l’Ajuntament de Badalona, per part de l’empresa FCC fins que
hi hagi un nou adjudicatari de l’esmentat servei”.
Segon.- D’acord a la clàusula 13ª del Plec de Clàusules Administratives Particulars, regulador
de l’esmentat contracte, a partir de l’1 de gener de cada any caldrà procedir a la revisió de
preus del servei mitjançant l’aplicació de la variació experimentada de l’índex de preus al
consum general a nivell estatal del període anterior vençut.
Tercer.- Considerant que les certificacions emeses durant l’any 2014 corresponen als preus
hora de l’any 2011, correspon aplicar el índex d’actualització de preus dels anys següents i en
particular, aprovar el que correspon a l’actualització de preus aplicable al coeficient de 0,3% de
l’any 2014.
Justificació de l’índex
Consultada la variació de l’índex de Preus de Consum a la publicació de l’Institut Nacional
d’Estadística, la variació experimentada des de desembre de 2012 fins a desembre de 2013, és
de 0,3 % (1,003).
Considerant que en el any 2014, al preu/hora de les certificacions emeses s’ha aplicat el preu
de l’any 2011, caldrà aplicar les variacions dels IPC següents:
- 2’4%
Des de desembre de 2010 fins a desembre de 2011
- 2’9%
Des de desembre de 2011 fins a desembre de 2012
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- 0,3%
Des de desembre de 2012 fins a desembre de 2013
(S’adjunta còpia de l’INE)
La valoració econòmica de les diferències de 2014 de la facturació emesa és la següent:
Fact Mensual Acció
Base imponible
Acció Social, Equip.
Fact Mensual
Base imponible
Social, Equip.
Culturals i Edif.
Equipaments
Equipaments
Culturals i Edif.
Municipals
Escolars
Escolars
Municipals
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
TOTAL
BASES
IMPONIBLES

225.988,57
218.437,14
230.094,27
218.747,41
220.489,24
73.857,19
132.864,11
188.203,86
78.786,23
231.371,52
254.575,76

186.767,41
180.526,56
190.160,65
180.782,98
182.222,51
61.039,00
109.805,05
155.540,38
65.112,59
191.216,13
210.393,19

225.831,02
205.385,51

186.637,21
169.740,09
2.069.943,75

ANY 2014

416.024,23
402.122,72
423.582,34
402.693,75
405.900,53
380.554,69

343.821,68
332.332,83
350.068,05
332.804,75
335.454,98
314.508,01

346.466,14
145.038,40
425.933,64
373.943,91
94.906,76
415.734,99
378.095,54

286.335,65
119.866,45
352.011,27
309.044,55
78.435,34
343.582,64
312.475,65
3.810.741,85

Acció Social, Equip. Culturals i Edif.
Municipals

Equipaments
Escolars

BASE IMPONIBLE

2.069.943,75

3.810.741,85

INDEX 1,056857
(factor d’índex corresponent a 2,4%,
2,9% i 0,3%)

2.187.634,72

4.027.409,53

117.690,97

216.667,68

24.715,10

45.500,21

142.406,08

262.167,90

Diferència
IVA 21% de la Diferència
TOTAL DIFERENCIA DE
L’ACTUALITZACIÓ

ACTUALITZACIÓ ACCIÓ SOCIAL, EQUIPAMENTS SOCIALS I EDIFICIS
MUNICIPALS ANY 2014

142.406,08 €

ACTUALITZACIÓ EQUIPAMENTS ESCOLARS ANY 2014

262.167,90 €

TOTAL ACTUALITZACIÓ ANY 2014
(IVA inclòs)

404.573,98 €

Nota: el repartiment de la quantitat de 142.406,08 € a les partides pressupostaris és el
següent::
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Acció Social, nº 421/231002-22700, la quantitat de 14.707,23€
Equipaments culturals, nº 421/3332-22700, la quantitat de 18.512,79€
Edificis Municipals, nº 421/9331-22700, la quantitat de 109.186,06€
Proposta
Aprovar l’índex d’actualització de preus de 0,3% aplicable a l’any 2014 de les certificacions
emeses per FCC dels serveis de neteja dels edificis, dependències municipals i centres
docents públics de l’Ajuntament de Badalona.
Per tot el que anteriorment s’ha exposat, el sotasignat proposa portar a terme el tràmit per
autoritzar els índexs d’actualització de preus aplicables a la facturació emesa durant tot l’any
2014, amb el factor de 1,056857 corresponent a 2,4%, 2,9% i 0,3% .
Les diferencies de facturació a satisfer són les següents:
- La quantitat de 142.406,08 € (IVA inclòs) per les dependències d’ Acció Social, Equipament
Culturals i Edificis Municipals , desglossat en tres conceptes a càrrec de les partides
pressupostàries següents:
Acció Social
partida nº 421/231002-22700 la quantitat de 34.177,46 €
Equipa. Culturals
partida nº 421/3332-22700
la quantitat de 18.512,79 €
Edificis Municipals
partida nº 421/9331-22700
la quantitat de 89.715,83 €
- La quantitat de 262.167,90 € (IVA inclòs) per les dependències d’Equipaments Escolars a
càrrec de la partida nº 421/3231-22700.”
Sisè.- Vist que del contingut de la sol·licitud de la mercantil FCC,SA sobre l’actualització de
preus i del contingut de l’informe emès pel Cap del Departament de Neteja Urbana i Edificis
Municipals referenciat en l’apartat anterior es pot comprovar que entre les parts existeix un
mutu acord per tal d’aplicar l’actualització de preus, que resulten de l’aplicació extensiva de la
fórmula d’actualització de preus prevista al contracte finalitzat esmentat, pel període de l’any
2014.
Setè.- Que durant el mes de desembre d’enguany s’han redactat els informes tècnics i jurídic
per part del Cap del Departament de Neteja Urbana i Edificis municipal d’Espais Públics i per la
Tècnica Superior en dret del Departament jurídic de Badalona Habitable, en virtut dels quals es
tracta de justificar l’assumpció i el corresponents pagament de la quantitat reclamada en
concepte d’actualització de preus i per l’import de 404.573,98 € i pel període comprès entre l’1
de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2014, amb les partides econòmiques que
corresponguin dins del pressupost municipal i amb l’informe de conformitat emès per part de la
Intervenció Municipal i d’acord amb el següent detall:
- Aplicació de l’actualització de preus del 0,3% del període establert entre l’1 de gener de 2014
fins al 31 de desembre de 2014, en continuïtat de servei: Servei de neteja dels equipaments
escolars per import de 262.167,90€ i per import de 142.406,08€ pel servei de neteja de les
dependències d’accions socials, equipaments culturals i edificis municipals.
Així mateix, s’ha informat de la necessitat d’ampliar l’autorització i disposició de la despesa per
l’exercici pressupostari vigent, per tal de fer front a la manca de consignació pressupostària. En
aquest sentit, s’incorpora a aquest informe la factura SM 1625/1001368 presentada per
FCC,SA, relativa als serveis realitzats durant l’any 2014.
Vuitè.- Que en data 14 de desembre de 2015, el Departament Jurídic de Badalona Habitable ha
rebut l’encàrrec als efectes d’emtere exclusivament el present informe jurídic, sense ser el
Departament gestor del present expedient ni ésser el tramitador del mateix.
II. FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’objecte d’aquest expedient és l’aprovació dels preus actualitzats aplicats a la
continuïtat del servei de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents de
l’Ajuntament de Badalona realitzat durant el període de l’any 2014, i en aplicació de la doctrina
jurisprudencial establerta pel Tribunal Suprem de l’enriquiment injust o sense causa, ja que no
es pot convalidar la manca de contracte vigent de conformitat amb les normes de legislació de
contractes de les administracions públiques.
L’Ajuntament resta obligat en dret al pagament a l’empresa que ha realitzat l’esmentat servei,ja
que en cas contrari es produiria un enriquiment injust o sense causa de l’Hisenda municipal que
l’ordenament jurídic no pot acollir i així ho té declarat de forma reiterada la jurisprudència del
Tribunal Suprem.
Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s’hagi pogut incórrer durant
la tramitació de l’expedient que provoca la continuïtat del servei i l’emissió de les factures
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indicades conforme les previsions de l’article 41 i ss de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de
Règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Segon.- D’acord amb l’article 235. a) del Reglament d’obres i serveis, aprovat pel Decret
Legislatiu 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS), que determinat que Sens perjudici de
les obligacions de les obligacions específiques que s’estipulin al contracte, són obligacions del
contracte del contractista: a) Prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat que hagi acordat
l’ens local contractant sense altres interrupcions que les que es produirien si la gestió es pretès
de forma directa. En cas d’extinció normal del contracte, el contractista ha de prestar el servei
fins que un altre es faci càrrec de la gestió.
En aquest sentit, la mercantil FCC,SA, està en continuïtat de servei, en data d’avui, com a
contractista i fins que no hi hagi un nou adjudicatari/contractista.
Tercer.- En conseqüència de l’anterior i d’acord amb l’article 237 de ROAS, una de les
obligacions de l’Administració és la de satisfer al contractista, en aquest cas continuador del
servei, les prestacions econòmiques en la quantia i els terminis convinguts, i la seva revisió i/o
actualització si s’escau, contra una justa compensació del desequilibri econòmic i, per tant, un
decrement que la mercantil no té que suportar i caldrà, doncs, efectuar una justa compensació,
coherència i bona administració.
Quart.- D’acord amb el que preveuen els article 213 i següents del Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
(en endavant TRLRHL), en tractar-se l’aprovació de l’índex corresponent a l’actualització de
preus en continuïtat de servei d’un acte de repercussió econòmica perla Corporació, l’expedient
s’ha de sotmetre a informe prèvia al seva aprovació per l’òrgan competent, a la Intervenció
Municipal.
Cinquè.- Malgrat tot l’exposat anteriorment, i evidentment que s’ha de procedir al
reconeixement i pagament dels serveis prestats, cal fer l’advertiment legal exprés de la greu
situació en la que està aquest Consistori des de l’any 2012, mitjançant la continuïtat del servei
de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents de l’Ajuntament sense un
contracte aprovat, i, per tant, cal procedir, el més aviat possible, a la licitació de l’esmentat
servei mitjançant el procediment legalment establert.
Sisè.- L’òrgan competent per aprovar els reconeixements de crèdit de les obligacions de
pagament contretes en exercicis anteriors és el Ple Municipal, en virtut de la facultat que li
atribueix l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació
amb l’article 52.2.f) del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC),
aprovat per DL 2/2003, de 28 d’abril.
III. CONCLUSIONS
Per tot l’exposat anterioment, i d’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que el
Tinent d’Alcalde de Badalona Habitable, a proposta del Cap del Servei d’Espais Públics,
proposi al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar els l’índex del d’actualització de preus del 0,3% aplicable a l’any 2014 de les
certificacions emeses per la mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
SA (FCC, SA) relatives als servei de neteja dels edificis, dependències municipals i centres
docents públics de l’Ajuntament de Badalona.
SEGON.- Reconèixer i aprovar la factura amb número SM 1625/1001368, presentada per la
mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA (FCC, SA) amb NIF
A28037224, degudament signada i conformada pel Cap del Departament de Neteja Urbana i
Edificis Municipals i pel Cap del Servei d’Espais Públics per un import de 404.573,98€,
TERCER.- Reconèixer el crèdit pel concepte d’actualització de preus pel període de l’any 2014
pels treballs realitzats durant el mateix. Aquests imports seran atesos per les partides
pressupostàries i pels imports següents:
- Acció social, 14.707,23€ a càrrec a la partida 421/231002-22700.
- Equipaments culturals 18.512,79€ a càrrec a la partida 421/3332-22700.
- Edificis municipals 109.186,06€ a càrrec de la partida 421/9331-22700.
- Equipaments escolars 262.167,90€ a càrrec de la partida 421/3231-22700.
La quantitat total ascendeix a 404.573,98€.
QUART.- Condicionar els acords anteriors a l’existència del crèdit pressupostari.
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CINQUÈ.- Notificar la present resolució a la Intervenció, a la Tresoreria i a l’interessat, als
efectes adients.
Votació:
S’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 24, dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES, Partit dels Socialistes,
Guanyem Badalona en Comú i Partit Popular.
Abstencions, 3 dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos) i Convergència i Unió.
11. Aprovar un reconeixement de crèdit en relació al pagament d'interessos meritats en
els expedients de les finques situades al carrer Colom, 4-8, Carretera Mataró, 2-20 i Av.
President Companys, 199.
1. En data 11 de desembre de 2015 el 1r Tinent d’alcalde, Sr. Oriol Lladó i Esteller, ha resolt de
conformitat amb l’informe jurídic proposta de resolució, en compliment de l’article 58.2 de la Llei
30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment comú, que diu:
“INFORME JURÍDIC-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ del Departament de Gestió Urbanística i
Habitatge en relació a la sol·licitud d’interessos de demora en l’expedient d’expropiació de la
finca situada al carrer Colom, núm. 4-8 de Badalona coneguda com “Mobba”
Antecedents
1. En data 31 de desembre de 2002, la mercantil “LGM, SA” va presentar a l’Ajuntament
advertiment d’inici d’expedient d’expropiació per ministeri de la llei en relació a la finca que
havia adquirit en data 31 d’octubre de 2001 situada al carrer Colom, núm. 4-8 coneguda com
“Mobba”.
2. Seguint la tramitació de l’expedient, en data 20 de maig de 2005, “LGM, SA” va presentar a
l’Ajuntament el seu full d’apreuament, pel qual valorava la finca afectada en la quantitat de
13.825.137’84€.
3. Per Resolució del Regidor de l’Àmbit de Serveis del Territori de data 14 d’octubre de 2005 es
va denegar la petició efectuada per “LGM, SA” d’inici de l’expropiació per haver estat adquirida
la finca quan aquesta ja estava afectada d’expropiació.
4. En data 17 d’octubre de 2005, “LGM, SA” es va dirigir al Jurat d’Expropiació de Catalunya
per a què resolgués el just preu de la finca situada al carrer Colom, núm. 4-8.
5. Per resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya de data 13 de desembre de 2005 es va
acordar arxivar definitivament l’expedient per entendre que no es donaven els requisits legals
exigibles.
6. Contra la resolució de l’Ajuntament de data 17/10/05, “LGM, SA” va interposar recurs
contenciós administratiu núm. 308/2006-F davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de
Barcelona. Així mateix, contra la resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya de data
13/12/05, “LGM, SA” va interposar recurs contenciós administratiu núm. 90/06 davant de la
Sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
7. Per Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona de data 5 de
setembre de 2008 es va resoldre el recurs 308/2006-F interposat per “LGM, SA” contra la
resolució municipal de data 17/10/05 confirmant la resolució de l’Ajuntament per la qual es
denegava la petició d’inici de l’expropiació.
8. Per Sentència del TSJC de data 16 de setembre de 2009 es va resoldre el recurs 90/06
interposat per “LGM, SA” contra l’acord del Jurat, ordenant al Jurat a continuar la tramitació de
l’expedient.
9. En compliment de la sentència del TSJC, per resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya
de data 19 de gener de 2010 es va fixar el just preu per l’expropiació de la finca situada al
carrer Colom, núm. 4-8 en la quantitat de 2.739.009’62€. De l’esmentada resolució es va donar
trasllat al Director de l’Àrea d’Urbanisme i Territori per tal que es dotés la corresponent partida
pressupostària per poder fer front al seu pagament. En aquest mateix sentit, en data 16 de
març de 2011 es va reiterar davant del Director de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i
Promoció Econòmica la necessitat de dotar pressupostàriament la partida corresponent a
expropiacions per poder fer front al pagament, entre d’altres, de l’esmentada expropiació.
L’esmentada petició va ser reiterada a l’Interventor municipal en data 15 de setembre de 2011.
10. Contra la resolució del Jurat d’Expropiació, “LGM, SA” va interposar recurs contenciós
administratiu núm. 87/2010 davant de la Sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la
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qual en Sentència de data 5 de novembre de 2012 va estimar parcialment el recurs presentat
fixant el just preu en la quantitat de 2.993.858’52€ més els interessos de demora que
corresponguin.
11. Mitjançant instància presentada en data 11 de gener de 2013, la mercantil “LGM, SA” va
sol·licitar a l’Ajuntament el pagament de la quantitat fixada per sentència del TSJC com a just
preu per l’expropiació de la finca situada al carrer Colom, núm. 4-6 més els interessos de
demora procedents. Per part del Gerent de l’Àrea d’Urbanisme i Territori es va donar trasllat a
al Regidor d’Hisenda i Recursos Interns, a l’Interventor municipal i al cap del Servei Jurídic i
Administració General de l’Àrea d’Hisenda de l’esmentat escrit així com de la Sentència dictada
pel TSJC.
12. Mitjançant instància presentada en data 11 de juny de 2014 pel Sr. Luis Guitérrez Ramos,
actuant en representació de les mercantils “LGM, SA” i “Litoral Canyadó, SL”, va sol·licitar a
l’Ajuntament el pagament a compte de part del just preu establert per sentència del TSJC,
acceptant expressament que de l’import que es pagués es descomptessin la totalitat de les
quantitats cedides a tercers així com els deutes que tant “LGM, SA” com “Litoral Canyadó, SL”
tenien amb l’Ajuntament de Badalona.
Vist l’exposat, i amb l’objectiu que la quantitat fixada com a just preu per la present expropiació
no continués generant interessos en contra de l’administració, una vegada aprovat el
Pressupost d’Inversions de l’Ajuntament de Badalona per l’any 2014 el qual dotava
econòmicament la partida corresponent a “expropiacions diverses” i a la vista de la instància
presentada pel Sr. Gutiérrez, a criteri del departament gestor de l’expedient d’expropiació es va
considerar convenient pels interessos municipals tramitar el pagament parcial del just preu fixat
per sentència del TSJC en relació a la finca situada al carrer Colom, núm. 4-8, concretament
per import de 2.000.000€, sense perjudici de restar pendent de pagament la resta de just preu i
els interessos de demora.
13. En data 31 de juliol de 2014 es va signar Acta de pagament de part del just preu
(2.000.000€) fixat per sentència del TSJC en relació a l’expropiació de la finca propietat de
“LGM, SA” situada al carrer Colom, núm. 4-8 coneguda com “Mobba”.
14. En data 21 de juny de 2015 es va signar Acta de pagament de la part restant del just preu
fixat per sentència del TSJC (993.858’52€) restant pendent de pagament els interessos de
demora meritats en el present expedient.
En base a l’exposat, s’emet el següent informe:
L’article 56 de la Llei d’Expropiació Forçosa estableix que quan hagin transcorregut sis mesos
des de l’inici legal de l’expedient expropiatori sense haver-se determinat per resolució definitiva
el just preu de les coses, l’administració expropiant culpable de la demora estarà obligada a
abonar a l’expropiat una indemnització que consistirà en l’interès legal del just preu fins el
moment en què es fixi el just preu (interessos en la tramitació).
En els supòsits d’expropiacions per ministeri de la llei, d’acord amb l’article 114.2 del Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme,
l’expedient d’expropiació s’inicia en la data de presentació del full d’apreuament particular.
L’article 57 del mateix text legal estableix que la quantitat que es fixi definitivament com a just
preu meritarà l’interès legal corresponent a favor de l’expropiat fins que es procedeixi al seu
pagament i des del moment en què hagin transcorregut els sis mesos a què es refereix l’article
48 (interessos en el pagament), és a dir, transcorreguts sis mesos des de la determinació del
just preu.
Vist l’exposat, procedeix calcular els interessos de demora a càrrec de l’Ajuntament segons el
següent desglòs:
- Interessos de demora meritats en la tramitació de l’expedient:
El còmput s’inicia transcorreguts 6 mesos des de la data en què es va presentar el full
d’apreuament particular i finalitza transcorreguts dos mesos des de la data en què l’expedient
és enviat al Jurat d’Expropiació. Vist l’exposat, en el cas que ens ocupa, el còmput dels
interessos de demora en la tramitació de l’expedient comença el dia 21 de novembre de 2005 i
finalitza el dia 1 de desembre de 2009 per la quantitat de 2.993.858’52€.
- Interessos de demora meritats en el pagament del just preu:
El còmput s’inicia transcorreguts 6 mesos des de la notificació a l’Ajuntament de la resolució del
Jurat d’Expropiació fixant el just preu i finalitza en la data de pagament del just preu. Vist
l'exposat, en el cas que ens ocupa, el còmput dels interessos de demora en el pagament del
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just preu comença el 20 de juliol de 2010 fins el 31 de juliol de 2014 per la quantitat de
2.993.858’52€ i fins el 21 de juliol de 2015 per la quantitat de 993.858’52€.
PERÍODE
QUANTITAT
Nº DIES INTERÈS
TOTAL
21/11/05 a 31/12/05

2.993.858’52€

41

4’00%

13.451’86€

01/01/06 a 31/12/06

2.993.858’52€

365

4’00%

119.754’34€

01/01/07 a 31/12/07

2.993.858’52€

365

5’00%

149.692’93€

01/01/08 a 31/12/08

2.993.858’52€

366

5’50%

165.113’35€

01/01/09 a 31/03/09

2.993.858’52€

90

5’50%

40.601’64€

01/04/09 a 01/12/09

2.993.858’52€

245

4’00%

80.383’05€

20/07/10 a 31/12/10

2.993.858’52€

165

4’00%

54.135’52€

01/01/11 a 31/12/11

2.993.858’52€

365

4’00%

119.754’34€

01/01/12 a 31/12/12

2.993.858’52€

366

4’00%

120.082’43€

01/01/13 a 31/12/13

2.993.858’52€

365

4’00%

119.754’34€

01/01/14 a 31/07/14

2.993.858’52€

212

4’00%

69.555’95€

01/08/14 a 31/12/14

993.858’52€

153

4’00%

16.664’15€

01/01/15 a 21/07/15

993.858’52€

202

4’00%

22.001’03€

TOTAL: 1.090.944’93€
En base al que s’ha exposat, a criteri de la sotasignant procedeix, aprovar la valoració dels
interessos de demora meritats en el present expedient d’acord amb el càlcul efectuat.
La competència per adoptar el present acord correspon al 1r Tinent d’alcalde de l’Ajuntament
de Badalona en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia de l’Ajuntament mitjançant
resolució de 29 de juny de 2015.
CONCLUSIONS
Per tot això, proposo al 1r Tinent d’alcalde que adopti la següent proposta de resolució,
DISPOSAR:
PRIMER.- Aprovar la valoració municipal de 1.090.944’93€ corresponent als interessos de
demora meritats en la tramitació de l’expedient i en el pagament del just preu fixat per
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l’expropiació de la finca situada al
carrer Colom núm. 4-8, propietat que era de la mercantil “LGM, SA”.
SEGON.- Notificar la valoració municipal a la mercantil “LGM, SA”, i si en el termini de vint dies
des de la rebuda de la present notificació no presenten al·legacions al respecte, considerar
ferma l’esmentada quantitat.”
2. En data 11 de desembre de 2015 el 1r Tinent d’alcalde, Sr. Oriol Lladó i Esteller, ha resolt de
conformitat amb l’informe jurídic proposta de resolució, en compliment de l’article 58.2 de la Llei
30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment comú, que diu:
“INFORME JURÍDIC-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ del Departament de Gestió Urbanística i
Habitatge en relació al pagament dels interessos de demora meritats en l’expedient
d’expropiació de la finca situada a l’avinguda President Companys, núm. 199.
Antecedents
1. Mitjançant instància presentada en data 10 d’abril de 2007, el Sr. Salvador Pujol-Busquets
Teixidó en representació de la mercantil “Granland, SLU” va formalitzar de conformitat amb el
que disposa l’article 108 del Decret Legislatiu 1/2005 l’advertiment a l’Ajuntament del propòsit
d’iniciar l’expedient d’expropiació de la finca de la seva propietat situada a l’avinguda President
Companys, núm. 199, amb referència cadastral 7200801DF3970A i que es correspon amb les
finques registrals núm. 156 i 14.608 de Badalona 3.
2. Seguint la tramitació de l’expedient, en data 30 de juliol de 2010 el Sr. Salvador PujolBusquets Teixidó en representació de la mercantil “Eurostanding, SA” (societat que ha absorbit
a l’entitat “Granland, SLU”) va presentar el seu full d’apreuament pel qual valorava la finca de la
seva propietat objecte d’expropiació en la quantitat de 16.520.524’52€.
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3. Per resolució de l’alcalde de data 2 de desembre de 2010 es va rebutjar el full d’apreuament
particular i es va aprovar en relació a l’esmentada finca, la valoració municipal per un import de
822.082’80€.
4. Al no ser possible arribar a un acord es van remetre les actuacions al Jurat d’Expropiació de
Catalunya per a què resolgués sobre el just preu del bé afectat.
5. Vist el Certificat de l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya de data 18 de gener de
2011, notificat a l’Ajuntament en data 8 de febrer de 2011, en el que es determina el just preu
per l’extinció del dret de propietat sobre la finca situada a l’avinguda President Companys, núm.
199, amb referència cadastral 7200801 en la quantitat de 3.869.462’24€, que es farà efectiva
amb la forma i efectes que es preveuen en el conveni signat entre els titulars de les finques i
l’Àrea d’Hisenda de l’Ajuntament de Badalona en data 19 d’octubre de 2012.
6. En data 19 d’octubre de 2012 es va signar acta de pagament a compte del just preu establert
pel Jurat d’Expropiació per la quantitat de 1.140.640’88€.
7. En data 16 de gener de 2013 es va signar acta de pagament a compte del just preu establert
pel Jurat relatiu al segon termini pactat per la quantitat de 909.607’12€.
8. En data 15 de març de 2013 es va signar acta de pagament per import de 534.404’68€ en
concepte de part del tercer pagament acordat, donat que l’Ajuntament no disposava de crèdit
suficient a la partida d’expropiacions diverses per fer front al pagament de la totalitat de la
quantitat acordada. Vista l’acta de pagament signada, l’Ajuntament es va comprometre a pagar
la quantitat pendent que ascendia a 375.202’44€ juntament amb el quart pagament pactat.
9. En data 31 de maig de 2013 es va signar acta de pagament per import de 1.284.809’56€ en
concepte de part del tercer termini i la totalitat del quart termini del just preu per l’expropiació de
la finca situada a l’avinguda President Companys, núm. 199. Amb l’esmentat pagament,
l’Ajuntament va fer efectiu el pagament de la totalitat del just preu establert per resolució del
Jurat d’Expropiació de Catalunya, quedant únicament pendent de pagament els interessos de
demora meritats, els quals es van valorar en la quantitat de 229.802€ i que l’Ajuntament es va
comprometre a pagar el dia 15 de juliol de 2013.
10. Per acord de la Diputació de Barcelona de data 6 de setembre de 2013 es va aprovar un
ajut econòmic a l’Ajuntament de Badalona en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 20122015 en concepte d’expropiacions, dins del qual es trobava el finançament per fer front al
pagament de la quantitat corresponent als interessos de demora meritats en l’expropiació de la
finca situada a l’avinguda President Companys, núm. 199.
11. En data 20 de desembre de 2013 es va signar acta de pagament dels interessos de demora
meritats en el present expedient.
12. En data 29 d’octubre de 2014 el TSJC va dictar una Sentència en el recurs núm. 106/2011
interposat per l’expropiat contra l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya mitjançant la qual
va estimar parcialment el recurs interposat fixant el just preu en la quantitat de 4.196.426€
inclòs el premi d’afecció.
13. En data 12 de juny de 2015 es va signar Acta de pagament de la diferència entre el just
preu fixat per Sentència del TSJC de data 29 d’octubre de 2014 i el just preu fixat per resolució
del Jurat d’Expropiació de Catalunya de data 18 de gener de 2011 i ja fet efectiu.
En base a l’exposat, s’emet el següent informe:
L’article 57 de la Llei d’Expropiació Forçosa estableix que la quantitat que es fixi definitivament
com a just preu meritarà l’interès legal corresponent a favor de l’expropiat fins que es
procedeixi al seu pagament i des del moment en què hagin transcorregut els sis mesos a què
es refereix l’article 48 (interessos en el pagament), és a dir, transcorreguts sis mesos des de la
determinació del just preu.
Vist l’exposat, en relació a l’import de 326.963’76€ corresponent a la diferència entre el just
preu fixat per Sentència del TSJC de data 29 d’octubre de 2014 i el just preu fixat per resolució
del Jurat d’Expropiació de Catalunya de data 18 de gener de 2011, procedeix calcular els
interessos de demora a càrrec de l’Ajuntament segons el següent desglòs:
- Interessos de demora meritats en el pagament del just preu
El còmput s’inicia transcorreguts 6 mesos des de la notificació a l’Ajuntament de la resolució del
Jurat d’Expropiació fixant el just preu i finalitza en la data de pagament de la diferència del just
preu. Vist l'exposat, en el cas que ens ocupa, el còmput dels interessos de demora en el
pagament del just preu comença el 8 d’agost de 2011 fins el 12 de juny de 2015 per la quantitat
de 326.963’76€.
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PERÍODE

QUANTITAT

Nº DIES

INTERÈS

TOTAL

08/08/11 a 31/12/11

326.963’76€

146

4’00%

5.231’42€

01/01/12 a 31/12/12

326.963’76€

365

4’00%

13.078’55€

01/01/13 a 31/12/13

326.963’76€

365

4’00%

13.078’55€

01/01/14 a 31/12/14

326.963’76€

365

4’00%

13.078’55€

01/01/15 a 12/06/15

326.963’76€

163

4’00%

5.840’56€

TOTAL:

50.307’63€

Vist l’article 214 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, la funció interventora tindrà per objecte fiscalitzar
tots els actes de les entitats locals que donin lloc al reconeixement i liquidació de drets i
obligacions o despeses de contingut econòmic, amb la finalitat que la gestió s’ajusti a les
disposicions aplicables en cada cas.
En base al que s’ha exposat, a criteri de la sotasignat procedeix, previ informe de l’interventor
municipal, aprovar la valoració dels interessos de demora meritats en el present expedient
d’acord amb el càlcul efectuat.
La competència per adoptar el present acord correspon al Regidor de Badalona Habitable en
exercici de les competències que li han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per
l’Alcaldia de l’Ajuntament mitjançant resolució de data 23 de juny de 2015.
CONCLUSIONS
Per tot això, proposo al 1r Tinent d’alcalde que adopti la següent proposta de resolució,
DISPOSAR:
PRIMER.- Aprovar la valoració municipal de 50.307’63€ corresponent als interessos de demora
meritats en el pagament de la diferència entre el just preu fixat per Sentència del TSJC de data
29 d’octubre de 2014 i el just preu fixat per resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya de
data 18 de gener de 2011 en relació a la finca situada a l’avinguda President Companys, núm.
199 propietat que era de la mercantil “Eurostanding, SA”.
SEGON.- Notificar la valoració municipal a l’interessat, i si en el termini de vint dies des de la
rebuda de la present notificació no presenten al·legacions al respecte, considerar ferma
l’esmentada quantitat.”
3. En data 14 de desembre de 2015 el 1r Tinent d’alcalde, Sr. Oriol Lladó i Esteller, ha resolt de
conformitat amb l’informe jurídic proposta de resolució, en compliment de l’article 58.2 de la Llei
30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment comú, que diu:
“INFORME JURÍDIC-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ del Departament de Gestió Urbanística i
Habitatge en relació a la sol·licitud d’interessos de demora en l’expedient d’expropiació de la
finca situada a la carretera de Mataró, núm. 2-20 de Badalona (antiga “Cordeleria Domènech”)
Antecedents
1. Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 20 de desembre de 2013 es va
acordar iniciar expedient d’expropiació de la finca situada a la carretera de Mataró, núm. 2-20.
Durant el tràmit d’informació pública, el propietari de la finca va aportar certificat de domini i
càrregues de la finca objecte d’expropiació del qual es va posar de manifest que la finca està
gravada amb una hipoteca a favor de “Bankinter, SA”. Així mateix, també va aportar copia de
l’acord adoptat amb l’esmentada entitat d’acord amb el qual de la quantitat corresponent a la
valoració municipal, la qual té la condició de mínim indiscutit, “Bankinter, SA” cobrarà el 57’15%
i el restant 42’85% el cobrarà “Vexin 2000, SA”, i amb l’esmentat pagament “Bankinter, SA”
autoritzarà la cancel·lació de la hipoteca que grava la finca objecte d’expropiació.
2. Per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 14 de febrer de 2014, es va aprovar
definitivament la relació de béns i drets afectats per la present expropiació.
3. En data 20 de febrer de 2014 la mercantil “Vexin 2000, SA” va presentar el full d’apreuament
particular valorant la finca de la seva propietat en la quantitat de 49.434.822’50€.
4. Per resolució de l’alcalde de data 28 de març de 2014, previ informe de l’interventor
municipal, es va aprovar rebutjar el full d’apreuament particular pels motius que consten a
l’informe tècnic emès en data 25 de març 2014 i es va aprovar el full d’apreuament municipal
per import de 1.063.488’26€. L’esmentada resolució va ser notificada personalment als
interessats.
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5. En data 31 de març de 2014, el Sr. Eduardo Álvarez Cerezo, actuant en representació de la
mercantil “Vexin 2000, SA” va presentar un escrit a l’Ajuntament mitjançant el qual manifestava
el seu rebuig al full d’apreuament municipal sol·licitant la remissió de l’expedient al Jurat
d’Expropiació de Catalunya, i sol·licitava li fos abonada la quantitat aprovada per resolució de
l’alcalde la qual té la consideració de mínim indiscutit.
Vist l’acord signat entre “Vexin 2000, SA” i “Bankinter, SA” en data 21 de novembre de 2013, la
quantitat corresponent al mínim indiscutit s’havia de fer efectiva segons el següent
desglossament:
- el 57’15%, és a dir, 607.783’54€, a favor de “Bankinter, SA” (CIF A28 157 360)
- el 42’85%, és a dir, 455.704’72€ a favor de “Vexin 2000, SA” (CIF A08 906 943)
6. Per resolució de l’alcalde de data 14 de maig de 2014 es va aprovar el pagament de la
quantitat de 1.063.488’26€ corresponent al mínim indiscutit segons l’esmentat desglòs.
7. En data 22 de maig de 2014 l’alcalde de l’Ajuntament de Badalona i els representants legals
de les mercantils “Vexin 2000, SA” i “Bankinter, SA” van atorgar davant del Notari de Badalona
Sra. María Fátima Hernández Ravanals escriptura d’acta de pagament i ocupació de la finca
objecte d’expropiació situada a la carretera de Mataró, núm. 2-20 amb cancel·lació d’hipoteca i
substitució de garanties. L’esmentada escriptura ha estat inscrita al Registre de la Propietat,
quedant la finca objecte d’expropiació inscrita a favor de l’Ajuntament de Badalona lliure de
càrregues i gravàmens.
D’acord amb l’esmentada escriptura notarial, les parts van acordar que “Bankinter, SA”
percebria les futures quantitats que l’Ajuntament de Badalona hagués de pagar en concepte de
just preu fins a la total amortització i cancel·lació del préstec entre “Vexin 2000, SA” i
“Bankinter, SA”.
8. En data 27 de maig de 2014 l’Ajuntament va remetre al Jurat d’Expropiació de Catalunya
l’expedient de la finca situada a la carretera de Mataró, núm. 2-20 per a què fixés el just preu.
9. En data 1 d’agost de 2014 el Jurat d’Expropiació de Catalunya va resoldre fixar el just preu
per l’expropiació de la finca situada a la carretera de Mataró, núm. 2-20 en la quantitat de
3.173.868’97€. L’esmentat acord va ser notificat a l’Ajuntament de Badalona en data 3
d’octubre de 2014, i contra l’esmentada resolució l’interessat va presentar recurs contenciós
administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
10. Atès que en data 22 de maig de 2014 l’Ajuntament ja va fer efectiu el pagament de la
quantitat de 1.063.488’26€ en concepte de mínim indiscutit, la quantitat pendent de pagament a
la vista de la resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya era de 2.110.380’71€.
Vist l’escrit presentat en data 27 de maig de 2015 per les mercantils “Vexin 2000, SA” i
“Bankinter, SA” segons el qual ambdues societats acorden que la quantitat pendent de
pagament s’ha de repartir d’acord amb el següent desglossament:
- “Bankinter, SA” (CIF.A-28.157.360)
709.300’42€
-

“Vexin 2000, SA” (CIF.A-08.906.943)

1.401.080’29€

11. En data 23 de setembre de 2015 es va signar Acta de pagament de l’import corresponent a
la quantitat pendent de pagament (diferència entre el just preu fixat per Resolució del Jurat i
l’import pagat en concepte de mínim indiscutit).
12. Mitjançant instància presentada a l’Ajuntament en data 10 de novembre de 2015 i núm.
d’entrada al Registre General 33.361, el Sr. Eduardo Álvarez Cerezo, actuant en representació
de la mercantil “Vexin 2000, SA” ha sol·licitat el pagament dels interessos de demora meritats
en el procediment expropiatori corresponent a la finca de la seva propietat situada al carretera
de Mataró núm. 2-20, valorant-los en la quantitat de 5.315.86118€. L’esmentat càlcul es basa
en els següents arguments:
- considera que el càlcul dels interessos en la tramitació s’inicia transcorreguts 6
mesos des de la data de publicació del Pla Especial de la Façana Marítima de
Badalona i finalitza en la data de l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya
-

pren com a referència pel càlcul dels interessos l’import corresponent al just preu fixat
pel Jurat d’Expropiació de Catalunya fins el 22 de maig de 2015 i l’import
corresponent a la diferència entre aquest i el mínim indiscutit en el càlcul dels
interessos en el pagament
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-

considera que el càlcul dels interessos en el pagament s’inicia en la data de l’acord
del Jurat d’Expropiació de Catalunya i finalitza en la data de pagament de la
diferència pendent

En base a l’exposat, s’emet el següent informe:
L’article 56 de la Llei d’Expropiació Forçosa estableix que quan hagin transcorregut sis mesos
des de l’inici legal de l’expedient expropiatori sense haver-se determinat per resolució definitiva
el just preu de les coses, l’administració expropiant culpable de la demora estarà obligada a
abonar a l’expropiat una indemnització que consistirà en l’interès legal del just preu fins el
moment en què es fixi el just preu (interessos en la tramitació).
D’acord amb l’article 21 de la LEF, l’acord de necessitat d’ocupació inicia l’expedient
expropiatori. L’esmentat acord es correspon amb l’acord d’aprovació definitiva de la relació de
béns i drets afectats.
Vist l’article 71 del Reglament de la Llei d’Expropiació Forçosa, als efectes de l’article 56 de la
LEF la situació de demora s’entendrà iniciada després de transcórrer sis mesos comptats des
de la data en què sigui ferm l’acord de necessitat d’ocupació, és a dir, transcorreguts 2 mesos
des de l’acord d’aprovació definitiva de la relació de béns i drets sense que s’hagi interposat
recurs contra l’esmentat acord.
Vist l’exposat, la data d’inici dels interessos de demora en la tramitació del present expedient és
el 14 d’octubre de 2014 i no la data que consta en l’escrit presentat per l’interessat.
Atès que la resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya és de data 1 d’agost de 2014, en el
present expedient no s’han meritat interessos de demora en la tramitació del mateix.
Respecte als interessos de demora en el pagament del just preu, l’article 57 del la LEF
estableix que la quantitat que es fixi definitivament com a just preu meritarà l’interès legal
corresponent a favor de l’expropiat fins que es procedeixi al seu pagament i des del moment en
què hagin transcorregut els sis mesos a què es refereix l’article 48 (interessos en el pagament),
és a dir, transcorreguts sis mesos des de la determinació del just preu.
En relació a la manifestació continguda en l’escrit de l’interessat respecte a la no aplicació dels
6 mesos de carència per haver estat ocupada la finca per l’Administració amb anterioritat al
pagament de la part restant del just preu fixat pel Jurat, en tant que el present expedient no
s’ha tramitat per la via d’urgència, si que és d’aplicació la carència de 6 mesos. Respecte a
l’ocupació de la finca, aquesta es va produir en el mateix moment en què es va procedir a la
transmissió de la finca a favor de l’Ajuntament, essent un acord entre les dues parts que la
possessió l’obtingués l’Ajuntament, entre d’altres motius, per alliberar al propietari de l’obligació
de seguir mantenint la seguretat de la finca i el perill de que es produïssin ocupacions il·legals
de la mateixa.
Vist l’exposat, en el present cas, i atenent que la resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya
va ser notificada a l’Ajuntament de Badalona el 3 d’octubre de 2014, els interessos de demora
en el pagament del present expedient s’inicien el 3 d’abril de 2015 i fins a la data de pagament
del just preu, en el present cas el 23 de setembre de 2015.
Respecte a la quantitat que cal prendre com a referència pel càlcul dels interessos, vist que
únicament s’han meritat interessos en el pagament de la diferència entre el just preu fixat pel
Jurat i la quantitat pagada com a mínim indiscutit, aquesta és la quantitat que ha generat
interessos, si bé cal tenir en compte que la mercantil “Vexin 2000, S.A.” d’aquesta quantitat
únicament tenia dret a cobrar 1.401.080’29€ (ja que la resta corresponia a “Bankinter, SA”), i
per tant el càlcul dels interessos de demora que li corresponen s’ha d’efectuar prenent com a
referència aquest import.
Per tot l’exposat, procedeix calcular els interessos de demora a càrrec de l’Ajuntament segons
el següent desglossament:
- Interessos de demora meritats en la tramitació de l’expedient:
El còmput s’inicia transcorreguts 6 mesos des de la data en què esdevé ferm l’acord d’inici
legal de l’expedient d’expropiació (dos mesos des de l’aprovació definitiva de la relació de béns
i drets, segons art. 56 LEF) i finalitza transcorreguts 2 mesos des de la data en què l’expedient
és enviat al Jurat d’Expropiació. Vist l’exposat, en el cas que ens ocupa, no s’han meritat
interessos en la tramitació.
- Interessos de demora meritats en el pagament del just preu
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El còmput s’inicia transcorreguts 6 mesos des de la notificació a l’Ajuntament de la resolució del
Jurat d’Expropiació fixant el just preu i finalitza en la data de pagament del just preu. Vist
l'exposat, en el cas que ens ocupa, el còmput dels interessos de demora en el pagament del
just preu comença el 3 d’abril de 2015 fins el 23 de setembre de 2015 per la quantitat de
1.401.080’29€.
PERÍODE
QUANTITAT
Nº DIES INTERÈS
TOTAL
03/04/15 a 23/09/15

1.401.080’29€

174

4%

26.716’49€

TOTAL:

26.716’49€

En base al que s’ha exposat, a criteri de la sotasignant procedeix rebutjar la valoració
d’interessos presentada per l’interessat pels arguments exposats i aprovar la valoració dels
interessos de demora meritats en el present expedient d’acord amb el càlcul efectuat.
La competència per adoptar el present acord correspon al 1r Tinent d’alcalde de l’Ajuntament
de Badalona en exercici de les competències que li han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia de l’Ajuntament mitjançant resolució de 29 de juny de 2015.”
CONCLUSIONS
Per tot això, proposo al 1r Tinent d’alcalde que adopti la següent proposta de resolució,
DISPOSAR:
PRIMER.- Rebutjar la valoració de 5.315.861’18€ presentada pel Sr. Eduard Álvarez Cerezo,
actuant en representació de la mercantil “Vexin 2000, SA”, en relació als interessos de demora
meritats en l’expedient d’expropiació de la finca situada a la carretera de Mataró, núm. 2-20
pels motius expressats al cos del present acord.
SEGON.- Aprovar la valoració municipal de 26.716’49€ corresponent als interessos de demora
meritats en el pagament del just preu fixat per resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya
per l’expropiació de la finca situada a la carretera de Mataró, núm. 2-20, propietat que era de la
mercantil “Vexin 2000, S.A.”.
TERCER.- Notificar la valoració municipal a la mercantil “Vexin 2000, SA”, i si en el termini de
vint dies des de la rebuda de la present notificació no presenten al·legacions al respecte,
considerar ferma l’esmentada quantitat.”
4.- En data 18 de desembre l’ intervenció municipal ha informat positivament cada una de les
peticions d’interessos de demora de les expropiacions esmentades
Pagament d’interessos de demora en l’expedient d’expropiació de la finca situada a la carretera de
Mataró, 2-20 (antiga Cordeleria Domènech)
Aplicació pressupostària

Id. Op

Núm. Op

Import

2015 N 414 1513 60002

A

12015000060947/1

26.716,49

Pagament d’interessos de demora en l’expedient d’expropiació de la finca situada al carrer Colom,
4-8 coneguda com Mobba
Aplicació pressupostària

Id. Op

Núm. Op

Import

2015 N 414 1513 60002

A

12015000060904/1

1.090.944,93

Pagament d’interessos de demora en l’expedient d’expropiació de la finca situada a l'avinguda
President Companys,199
Aplicació pressupostària

Id. Op

Núm. Op

Import

2015 N 414 1513 60002

A

12015000060923/1

50.307,63

FONAMENTS DE DRET
L’objecte d’aquest expedient és l’aprovació del reconeixement de crèdit dels següents
expedients del Departament de Gestió urbanística i Habitatge en relació al pagament dels
interessos de demora meritats en els expedients d’expropiació següents:
a) 1.090.944’93€ corresponent als interessos de demora meritats en la tramitació de l’expedient
i en el pagament del just preu fixat per sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
per l’expropiació de la finca situada al carrer Colom, núm. 4-8, coneguda com “Mobba”,
propietat que era de la mercantil LGM, SA.
Ple sessió núm. 17 / 22-12-2015

pàg. 149

Secretaria General

b) 26.716’49€ corresponents als interessos de demora meritats en el pagament del just preu
fixat per resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya per l’expropiació de la finca situada a la
carretera de Mataró, núm. 2-20, propietat que era de la mercantil Vexin 2000, SA (antiga
“Cordeleria Domènech”)
c) 50.307’63€ corresponents als interessos de demora meritats en el pagament de la diferència
entre el just preu fixat per Sentència del TSJC de data 29 d’octubre de 2014 i el just preu fixat
per resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya de data 18 de gener de 2011 en relació a la
finca situada a l’avinguda President Companys, núm. 199, propietat que era de la mercantil
Eurostanding, SA.
1.- L’Ajuntament està obligat en dret al pagament dels interessos de demora en el pagament
del just preu, l’article 57 de la LEF estableix que la quantitat que es fixi definitivament com a just
preu meritarà l’interès legal corresponent a favor de l’expropiat fins que es procedeixi al seu
pagament i des del moment en què hagin transcorregut els sis mesos a què es refereix l’article
48 (interessos en el pagament), és a dir, transcorreguts sis mesos des de la determinació del
just preu, l’Ajuntament resta obligat al pagament dels esmentats interessos de demora, ja que
en cas contrari es produiria un enriquiment injust o sense causa de la hisenda municipal que
l’ordenament jurídic no pot acollir i així ho té declarat de forma reiterada la jurisprudència del
Tribunal Suprem.
2.- L’article 173.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) pel que fa l’exigibilitat de les
obligacions, estableix el compliment de les resolucions judicials que determinen obligacions a
càrrec de les entitats locals.
3.- L’article 176 del TRLRHL i l’article 26.2 b), del RD 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa
el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei, estableixen que “s’aplicaran als crèdits del
pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions, (…) derivades de
compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors.”
4.- L’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, permet l’acumulació de procediments,
amb unicitat en la seva resolució, quan presentin característiques que guardin identitat
substancial o íntima connexió, com ara els expedients relacionats en els antecedents.
5.- D’acord amb els articles 58 i 59 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
del dret del creditor d’acord amb els acords que el seu dia es van autoritzar i comprometeren la
despesa
6.- Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s’hagi pogut incórrer en
la tramitació d’alguns dels expedients que provoquen l’emissió dels apreuaments relacionats
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.
7.- D’acord amb l’article 23.1 e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, Text Refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l’article 50.12 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquests reconeixements de crèdit
d’exercicis anteriors és el Ple de l’Ajuntament, donant compte posterior a la Comissió
informativa de l’Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible de conformitat amb l’article
123 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals abans
esmentat.
8.- 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 i considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari, el tinent
d’alcalde - regidor de Badalona Habitable pot proposar al Ple de l’Ajuntament, prèvia declaració
d’urgència, l’aprovació del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovació de reconeixement de crèdit dels següents expedients del Departament de
Gestió Urbanística i Habitatge en relació al pagament dels interessos de demora meritats en els
expedients d’expropiació següents:
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a) 1.090.944’93€ corresponent als interessos de demora meritats en la tramitació de l’expedient
i en el pagament del just preu fixat per sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
per l’expropiació de la finca situada al carrer Colom, núm. 4-8, coneguda com “Mobba”,
propietat que era de la mercantil LGM, SA.
Aplicació pressupostària

Id. Op

Núm. Op

Import

2015 N 414 1513 60002

A

12015000060904/1

1.090.944,93

b) 26.716’49€ corresponent als interessos de demora meritats en el pagament del just preu
fixat per resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya per l’expropiació de la finca situada a la
carretera de Mataró núm. 2-20, propietat que era de la mercantil Vexin 2000, SA (antiga
“Cordeleria Domènech”).
Aplicació pressupostària

Id. Op

Núm. Op

Import

2015 N 414 1513 60002

A

12015000060947/1

26.716,49

c) 50.307’63€ corresponent als interessos de demora meritats en el pagament de la diferència
entre el just preu fixat per Sentència del TSJC de data 29 d’octubre de 2014 i el just preu fixat
per resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya de data 18 de gener de 2011 en relació a la
finca situada a l’avinguda President Companys núm. 199, propietat que era de la mercantil
Eurostanding, SA.
Aplicació pressupostària

Id. Op

Núm. Op

Import

2015 N 414 1513 60002

A

12015000060923/1

50.307,63

SEGON.- Notificar aquesta resolució als interessats.
Votació:
S’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 24, dels grups municipals de Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES, Partit dels Socialistes,
Guanyem Badalona en Comú i Partit Popular.
Abstencions, 3 dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos) i Convergència i Unió.
II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
Mocions dels grups municipals
L’alcaldessa dóna la paraula al portaveu del grup municipal del Partit Popular a l’objecte que
justifiqui la inclusió de la “Moció presentada pels grups municipals del Partit Popular, Partit
Socialista de Catalunya, Convergencia i Unió i Ciutadans Badalona en suport a l'entitat "
Marxants de Badalona" a la part de control d’aquest Ple.
El Ple aprova per unanimitat la procedència del debat, tot d’acord amb l’article 36 del vigent
Reglament Orgànic Municipal.
1. Moció presentada pel Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú en defensa de
l'escola pública a Badalona per la matriculació del curs 2016-2017.
El passat dijous 19 de novembre de 2015 es va celebrar el Plenari del Consell Escolar
Municipal de Badalona, on la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (FAMPAs
Badalona) va presentar el document “Proposta de prioritats en defensa de l’escola pública per
la matriculació del curs 2016-2017”.
El propòsit del document era “Garantir que el conjunt de les famílies de la nostra ciutat tinguin
dret a un ensenyament de qualitat, independentment de la seva capacitat econòmica o d’altres
condicionants socials” i és per això que es creia imprescindible “fomentar i mantenir l’escola
pública com a oferta prioritària” a la nostra ciutat.
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El document va ser aprovat, alhora que s'acordava portar-lo a aprovació també al proper ple
municipal on fos possible.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament dóna suport a les propostes presentades per FAMPAs
Badalona en defensa de l'escola pública per la matriculació del curs 2016-2017, amb la finalitat
de concretar actuacions que fomentin i donin prioritat a la matriculació en centres públics. Es
proposen els següents
ACORDS
1.-Establir el compromís de coordinar conjuntament el programa de foment de la matrícula als
centres educatius públics.
2.-Mantenir l’oferta de places d'infantil que tenim actualment. No permetre anuncis de
tancaments de P-3 previs ni durant el període de preinscripció. Denunciar si es produeixen les
pràctiques habituals de la Generalitat que vagin orientades a advertir els equips directius via
telefònica de possibles tancaments i que acabin condicionant la demanda.
3.-Demanar a la Generalitat una baixada de les ràtios a infantil i situar-la en 20 alumnes per
aula.
4.-Garantir places per absorbir la matrícula viva, i no massificar les aules des de P3, fet que
impossibilita la gestió de l'Oficina Municipal d’Escolarització que ha de fer front a peticions en
zones on no hi ha cap plaça disponible.
5.-Revisar els concerts de les escoles privades amb irregularitats. Exigir a la Generalitat que
atengui les peticions d’informació del Síndic de Greuges en aquesta matèria.
6.-Fer el possible per agilitzar al màxim les obres pendents de construcció que ja estiguin
aprovades, com el cas dels Instituts La Llauna i Ventura Gassol.
7.-Pressionar a la Generalitat perquè definitivament ens presenti l’estudi sobre la viabilitat per
rehabilitar l’antiga escola Lola Anglada i fer-la institut.
8.-Instar la Generalitat a presentar abans de finals de l’any 2015 una planificació que doni
respostes que no passin per la massificació de les aules ni per solucions temporals, davant de
la manca de places de secundària, que ja començarem a tenir durant el proper curs 2016-2017.
9.-Dotar a la nostra ciutat de les infraestructures necessàries i definitives com la construcció
dels instituts (preferiblement instituts-escoles) per donar cabuda a la totalitat d’alumnes que
optin per l’educació pública. No permetre la cronificació dels barracons, doncs aquesta solució
només es pot entendre com una resposta temporal i efímera, en cap cas substitutiva.
10.-Informar de l'aprovació d'aquesta moció al Departament d'Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, als grups polítics de la Diputació
de Barcelona, als grups polítics del Consell Comarcal del Barcelonès i finalment donar a
conèixer aquests acords entre la ciutadania de Badalona.
SENYORA ALCALDESSA: Aquesta moció té una paraula demanada vinculada, per part de
David Guerrero i Eva Ortiz de la Federació de mares i pares FAMPAs de Badalona, aquí
agraïm la seva presència i li donem la benvinguda i la paraula.
Senyor David Guerrero Férriz / Senyora Eva Ortiz Costa, en representació de la Federació
d'Associacions de Mares i pares d'Alumnes ( FAMPAs Badalona). Assumpte: Moció en
defensa de l'escola pública a Badalona per a la matriculació dels curs 2016-2017.
SENYOR GUERRERO: Bona nit en primer lloc, en segon lloc, segurament s’haurà de repensar
l’espai de les intervencions perquè és com una mica complicat per expressar-se
tranquil·lament. El Consell Escolar Municipal celebrat el dia 19 de novembre, la Federació
FAMPAs de Badalona va presentar un recull de mesures orientades a definir el posicionament
dels representants municipals a l’hora d’afrontar la negociació amb el departament, amb
Educació de la Generalitat i aleshores establir l’oferta de places per aquest proper curs 20162017. Aquesta concreció de les mesures va ser gràcies al treball que es fa a la Federació, a les
assemblees que fem, al treball de la junta i particularment de les persones que participen a la
comissió de garanties i com segurament la majoria de grups municipals i especialment al
senyor Juan Fernández reconeixeran els punts perquè són punts que hem estat repetint en el
curs passat i no estem dient res que no sigui conegut. El que sí que hem volgut fer és aquest
esforç de concreció, de posar un punt sota l’altre perquè a l’hora que l’Ajuntament hagi d’anar a
negociar amb la Generalitat que sabem que és una negociació dura, pugui comptar amb el
suport tant del Consell Escolar Municipal com el del Ple. Aquest recull de mesures es va
presentar al Consell Escolar Municipal i va ser aprovat per consens sense cap pronunciament
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en contra, això creiem que és important tenir-ho en compte alhora de decidir el seu vot
favorable, en contra o abstenir-se. Volem agrair també a la regidora d’Educació, Laia Sabater i
al grup municipal Guanyem Badalona en Comú, el fet de presentar aquesta moció perquè
actualment, que és lamentable i segurament que s’haurà de treballar, el Reglament del CEM no
recull la possibilitat d’elevar els acords que tingui el Consell Escolar Municipal i permetre que
els grups municipals es pronunciïn en el Ple. Per això creiem que en aquesta tasca que tenim
encomanar a les persones que estem a la Comissió Permanent del Consell Escolar Municipal
haguem de veure quins mecanismes habilitem perquè en el moment que es produeixi un acord
en el Consell Escolar Municipal el puguem debatre sense haver d’intervenir la part de grups
municipals que hi haguessin uns mecanisme si creiem que aquest és l’espai de participació de
la comunitat educativa de la ciutat de Badalona. També vull dir, que aquest espai, vull
encoratjar els grups municipals a participar activament en aquest espai que és el Consell
Escolar Municipal, el passat dia 19 van haver-hi algunes absències significatives i creiem que
és molt important que aquest espai, sigui l’espai d’acord, espai per poder intercanviar opinions i
per arribar a acords per no generar debats per duplicat. Entenem que els partits que potser no
van assistir en aquell moment, haurien de tenir-ho en compte alhora de pronunciar-se a favor,
en contra o abstenir-se en aquesta moció que es presenta ara. La moció com ha llegit la
secretària recull una sèrie de punts que són un blindatge de les places de l’oferta de places de
primària a la nostra ciutat i per altra banda, vol ser una garantia , vol ser una eina per garantir
que les places de secundària que són necessàries per a la nostra ciutat s’acabin aconseguint.
Sabem que tenim una tensió important durant aquest curs per baix, perquè sabem que hi ha
una abaixada demogràfica, que posa en perill el manteniment de grups de P3 i d’altra banda
sabem que no podem absorbir tota la demanda de secundària que ens vindrà. Per part de la
publicació es necessita una actuació clara decidida i en aquest sentit celebrem que per part del
tema Lola Anglada hi hagi un acord i es posi a disposició de la Generalitat aquest espai de
Jumberca per poder construir l’edifici, després ja veurem si s’aconsegueix i els punts si hi ha
algun dubte sobre els punts que estan aquí recollits, jo m’ofereixo a fer qualsevol aclariment i
aprofundir sobre aquests temes i res més. M’agradaria també agrair el suport dels companys
de la Federació, que avui segurament en un dia tant assenyalat, com que les agendes de les
famílies estan prou plenes hem decidit acompanyar-me avui en aquesta paraula al Ple i resto a
la seva disposició per a qualsevol aclariment i sobretot per tractar qualsevol tema d’aquests,
tant avui aquí, com a fora qualsevol altre dia. Gràcies.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies. Passaríem la paraula a la regidora Laia Sabater per
presentar la moció.
SENYORA EULÀLIA SABATER: Hola bona tarda a tothom, bon vespre. Afegir poc al que ja ha
explicat el representant de FAMPAs, només recollir que és molt positiu que tinguem un acord
com a ciutat i un posicionament com a ciutat pel que fa a l’educació a Badalona, Jo crec que
per això també és de rigor portar aquest acord que ja es va al CEM i que tal i com ens varem
comprometre com a govern, per a nosaltres els acords del Consell Escolar Municipal eren
vinculants. Per tant, ja tenien aquest reconeixement, però sí que enteníem que portant aquesta
valoració aquí i aquest posicionament dels partits que esperem que efectivament hi votin a
favor, ens donava un posicionament de ciutat que va molt més enllà alhora de plantejar els
posicionament que tenim com a ciutat educadora que som i els postulaments de cara a la
planificació del curs que ve. Per tant, creiem que és molt positiu això, compartir-ho aquí en el
Ple, que la resta de grups puguin dir la seva i es puguin posicionar i agrair la tasca que feu des
de les AMPAs i totes les famílies que viviu el dia a dia de les escoles d’anar prement perquè
com a ciutat ens anem plantejant i replantejant constantment aquest posicionament nostra.
Nosaltres també volíem valorar aquesta feina que es fa des de les famílies, des de tota la
comunitat educativa de Badalona i realment reconèixer-la i recollir-la aquí, a banda d’expressar
que evidentment, espero que s’aprovi aquesta moció i puguem anar en aquest posicionament
de ciutat de cara al plantejament del curs vinent. Moltes gràcies.
SENYORA ALCALDESSA: Els partits volen intervenir, d’acord. Ho fem per l’ordre, el senyor
López de Ciutadans.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Desde Ciudadanos estamos absolutament de acuerdo con
todas las propuestas de la moción, como no podía ser de otra manera. Ciudadanos piensa que
hay tres ejes fundamentales para mejorar la sociedad. Una de ellos la lucha contra la
corrupción, otro és crear empleo y el tercer eje és la educación. Entonces nosotros valoramos
positivamente la moción, votaremos a favor, pensamos que hay que situar el número de
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alumnos por aula en 20 estudiantes, creemos que se han de construir las escuelas de infantil,
primaria y secundaria que la ciudad tiene proyectadas y que necesita. Però además
añadiríamos a esta moción que se presenta, que no solo tenemos que buscar una escuela
pública bien dotada, si no que tenemos que mejorar la labor que los profesores hacemos
dentro de la escuela y por eso además de crear la infraestructura i buscar un ratio adecuado,
hemos de buscar procedimientos que hagan que la enseñanza llegue a todos los alumnos de la
mejor manera posible.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies, regidor senyor Ferran Falcó
SENYOR FALCÓ: Sí, seria més senzill votar a favor o abstenir-se i anar-se’n a celebrar el
Nadal, però em sembla que la nostra obligació en política és també ser capaços de fer
pedagogia i d’explicar les coses i mirar que decidim estar a favor de les coses o en contra, a
partir de dades, a partir de marcs jurídics concrets, etc. Jo que Ciutadans estigui a favor que hi
hagin 20 nens per aula, em sembla molt bé, però quan s’ha discutit la llei en el Parlament, no
ho ha proposat pas. Per tant, en el Ple podem venir amb els acords del Consell Escolar
Municipal al qual no varem assistir perquè no se’ns va convocar o perquè se’ns va convocar a
través d’una adreça errònia del nostre representant, però en tot cas, em sembla que hauríem
d’intentar que en aquest tipus de mocions, quan les agafa el grup del govern tenir, diguem,
mirar-les des d’un altre prisma. Agafar-les fil per randa sabent que es diuen o que s’afirmen o
que es demanen algunes de les coses que es demanen, no sé com qualificar-ho, sobretot
perquè l’alcaldessa en una entrevista ens criticava als grups de l’oposició i ens deia que érem
deslleials i jo em preguntava exactament perquè ho havíem estat de deslleials, especialment
nosaltres o el Partit dels Socialistes, fins i tot, perquè no sabria trobar el per què d’aquesta
acusació tan greu. Jo em pregunto, si la institució de l’Ajuntament de Badalona i el seu govern
no creu que aquesta és una moció que en ser aprovada i traspassar al Departament
d’Ensenyament no tindrà també un punt de deslleialtat. Jo dic perquè jo no sé si que ara hem
fet desaparèixer l’Oficina Municipal d’Escolarització i la Taula Mixta que existeix per seguir
l’escolarització i acordar l’oferta educativa aquest any, però jo diria que existeix. Per tant, no
entenc que és el què se li està reclamant des d’un Ple a un organisme que ja existeix, i que en
tot cas, si no funcionen prou bé, és responsabilitat dels qui en formen part, fer-lo funcionar
millor. Segon, per dir que aquesta Taula es va reunir l’11 de novembre i que els seus acords es
van haver de posposar perquè l’Ajuntament de Badalona no portava els papers fets. Aquí
aprovarem mocions reclamant-li no sé què, a no sé qui i alhora de fer les reunions de la Taula
Mixta d’Escolarització les haurem de posposar fins a finals de gener, perquè l’Ajuntament
encara no té els papers fets. A mi m’agradaria que se sabés que la ràtio mitjana d’infantil i
primària a Badalona és de 23’3 nens per aula i que la llei ens en dóna 25, que la ràtio de l’ESO
a la pública és de 28’8 i que la llei ens en marca 30 i que si ho volen canviar hem de
manifestar-ho em sembla, en un altre àmbit. També no sé si li hem d’exigir a la Generalitat
l’estudi definitiu sobre les possibilitats del Lola Anglada quan és a partir d’avui, que hem fet una
aprovació de moment provisional d’un planejament al barri de Canyadó, al Jacinto Benavente
tot el que parlàvem abans, quan es avui, en funció d’aquesta aportació de canvi de planejament
i d’augment dels equipaments en aquell espai, que la Generalitat ens pot fer finalment aquest
estudi, que d’altra banda, a més a més, veu bé. Una cosa que veu bé la Generalitat, ara
nosaltres li anem a dir, li anem a fer exigències quan encara falten aprovacions urbanístiques
que acabem d’iniciar en aquest Ple d’avui. Jo no sé si li podem exigir en els termes que ho fem
en aquesta moció, per part d’un grup polític que governa Badalona, no d’unes entitats que
tenen tot el dret a decidir a pressionar i actuar com actuen, d’un govern, la celeritat amb la
construcció de les noves escoles, com per exemple el solar a disposició per fer el Badalona
Port no està posat a disposició per part de l’Ajuntament de Badalona, per posar un exemple. En
termes d’irregularitats vostès saben, suposo, suposo que saben que si n’hi ha hagut, que n’hi
ha hagut, han estat solventades i penalitzades i que d’això se n’ha respost el Síndic de
Greuges, i que la resposta és pública i transparent. Hi ha una escola de Badalona que ha
perdut un nivell, un concert, precisament per això i quines eren les altres que tenen expedients i
aquí s’exigeixen unes coses que ja es fan i després es parla en uns termes del que són els
funcionaris del Departament d’Ensenyament, que em sembla que són inacceptables. Quan es
diu que s’agafa el telèfon i es truca. Imaginin-s’hi vostès si a l’Ajuntament de Badalona algú els
digués que els seus funcionaris agafen el telèfon i truquen i adverteixen una entitat o, no ho sé,
jo no sé què ens aporta de bo en el clima que tenim les altres institucions, aprovar mocions
amb aquest contingut, jo sé que hi guanya Badalona. No sé si tenim un Departament
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d’Ensenyament que puguem dir, que és absolutament tancat, que és absolutament mancat de
diàleg, que no hi ha col·laboració, que no hi ha una acció conjunta. Jo de veritat no entenc que
ens aporta de bo com ajuntament aprovar una proposta com la que avui ens portem a
l’Ajuntament des d’una perspectiva estratègica, des d’una perspectiva tàctica ho puc arribar a
entendre, tacticisme petit, però des d’una perspectiva estratègica, francament no ho entenc. Jo
si m’ho permeten no la donaria a conèixer a ningú aquesta moció, perquè si hem de donar a
conèixer el que d’aquesta moció es desprèn, qualsevol nova família de Badalona pensarà que
tenim l’educació pública d’aquesta ciutat feta pols i que no té cap qualitat i que tot és un
desastre. A mi em sembla que si aquesta és la imatge que es vol donar quan és exactament
em sembla, la contrària, amb les excepcions i els problemes que hi pugui haver, que hi són i
que estan aquí i no només aquí, si no a tot el país suposo, doncs francament em sembla que
no ens fem cap favor i per aquesta raó i perquè ens avala jo crec en els darrers anys una
actuació del Departament d’Educació, crec que correcte, tenint en compte les dificultats que ha
tingut i que ha hagut d’entomar amb l’estrena de dues escoles a Badalona, amb l’ampliació de
la Llauna, amb els set milions i mig pel Ventura Gassol. Crec que una actuació raonablement
correcte, per cert, un projecte que s’està acabant de redactar, també telefonarem als
funcionaris i els direm que vagin més ràpid, però també s’està acabant de redactar. No sé
francament que es pretén amb aquesta moció, però si es pretén millorar el clima, guanyar-hi,
etc., em sembla que no és la millor de les vies.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies, perdó mantenim l’ordre.
SENYORA GALLARDO: Nosaltres votarem a favor. Hem estat al costat de les mares i pares
d’aquesta ciutat, hem format part de les seves reivindicacions i per tant, estem completament
d’acord i continuarem al costat fins aquest, l’educació, les condicions de l’educació a Badalona
siguin al més digne possible, bé com es mereixen els nens i nenes d’aquesta ciutat. Res més.
SENYORA ALCALDESSA: Molt bé, per Esquerra, no?, el Partit Socialista, sí.
SENYOR GUIJARRO: Sí, bé, bona tarda, en quant a la crítica sobre la no convocatòria al
CEM, no afegiré res més del què ha dit el president de Convergència i Unió perquè té tota la
raó, ha estat així. sí que és veritat que hem quedat que compartim potser aquesta crítica en
quan a la part més estratègica o pragmàtica. L’essència jo crec que d’aquesta moció i la
preocupació que tenen els pares i mares és sobretot la baixada en la natalitat i per tant, les
aules de P3 puguin començar a tancar-se, precisament perquè no està blindada l’educació
pública de qualitat. En primer lloc dir que nosaltres tot el suport a l’essència d’aquesta moció,
tindreu tot el nostre suport, però evidentment és que ni el model d’escola pública bé sigui
concertada o pública, ni la situació econòmica de les famílies, mai, mai haurien de ser elements
que donessin millors o pitjors condicions a l’educació dels nostres fills i filles. Jo crec que aquí
hi estem tots d’acord i evidentment a ....
d’oportunitat, però sobretot vetllar perquè les
instal·lacions on van els nens i nenes siguin dignes i segures per a la seva salut. Agilitzar totes
aquestes obres pendents, com les de la Llauna, el Ventura Gassol que per cert hi ha més de
200 alumnes que estudien en barracons, a l’espera de la construcció de la nova escola i aquí sí
que li diria al president de Convergència i Unió, que potser el que caldria a la Generalitat de
Catalunya és complir el compromís amb una dotació pressupostària de quatre milions d’euros,
que hi havia, complir-la i evidentment entomar aquesta construcció d’una vegada per totes. Així
com també el Ventos Mir que porta vuit anys amb mòduls i acabar les condicions precàries que
tenen i que varem aprovar tots les mocions en el darrer Ple. Per tant, el nostre vot és favorable,
compromís polític i personal, però evidentment perquè nosaltres podem entomar i participar
d’aquestes reunions, cal que també ens convoquin.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies, pel Partit Popular.
SENYOR FERNÁNDEZ: Sí, moltes gràcies. Aquesta és una moció que té molts matisos que
nosaltres canviaríem i algunes parts que considerem que són inexactes, nosaltres durant
quatre anys hem intentat fer molta pedagogia sobre moltes coses que es diuen aquí en aquesta
moció que veiem que no ha calat, creiem que no han calat aquestes apreciacions que nosaltres
hem fet, però en tot cas, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció, no li donarem el gust a
ningú de votar en contra. Sí que volia dir que i això va adreçat al govern, que no es governa
només presentant mocions, ho dic perquè de moment en sis mesos de govern hem vist més
sabó que bel·ligerància per reivindicar els deutes històrics que té la Generalitat de Catalunya
amb aquesta ciutat. Per tant, volem apressar el govern perquè comenci a reclamar allò que la
Generalitat li deu a la nostra ciutat, amb la mateixa bel·ligerància que feien quan estaven, bé n
estaven a l’oposició perquè no tenien representació, però quan estaven vostès al carrer
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reclamant de formes moltes vegades reprovables aquestes reivindicacions. Jo recordo a la
senyora Sabater amb una armilla reflectant i amb la camiseta que es vesteixen els
representants de FAMPAs i des de fa sis mesos, que no la veig, de tota manera sí que l’he
vista amb la vara de l’Alcaldia defensant el president Mas en el jutjat. Jo li demano a
l’alcaldessa que recuperi aquesta vara, no per defensar il·legalitats, sinó per defensar el que la
Generalitat de Catalunya li deu a Badalona i pel que vostè ha de lluitar, que és perquè
Badalona tingui unes escoles i uns instituts dignes i per tant, s’oblidi de política.
SENYORA EULÀLIA SABATER: Sí, gràcies alcaldessa. Miri respondré dues intervencions
alhora. Pel que fa a la bel·ligerància, a l’exigència a la Generalitat del que li correspon amb el
tema de la Taula de Planificació, segurament senyor Falcó li han dit que no varem fer els
deures perquè no els va agradar el que els varem dir a la Taula de Planificació, i tant que
havíem fet els deures des del govern, però com que no els devia agradar allò que defensàvem
en aquesta Taula de Planificació devien deduir que és que no havien fet els deures, res més
lluny de la veritat. Pel que fa a la bel·ligerància, nosaltres evidentment sí que hem anat a
explicar i a reivindicar totes aquests deutes que parlava el regidor Fernández. Per altra banda,
alguns matisos, el que ha comentat el senyor Falcó és que li responguin una irregularitat del
Síndic de Greuges, no vol dir que les responguin totes, vostè ens n’ha comentat una, sap que
n’hi ha més. Badalona port no surt en aquesta moció precisament perquè sabem que a
l’Ajuntament aquí té uns deutes pendents, però hem posat el que anàvem a parlar, però és que
vostè diu, posem coses que no hem de recollir, nosaltres ja som conscients del què hem de fer
també i també estem fent aquesta feina. Per altra part, el Lola Anglada ja té un edifici
d’educació quan es va demanar l’estudi, ara hem ampliat perquè hi càpiga el pati, però és que
el Lola Anglada fa temps que se li pot fer un estudi sobre si hi cap o no un institut. Per tant, jo
pel que dedueixo i pel que s’ha expressat s’aprova aquesta moció per la qual estic molt
contenta, però lamento algun comentari que no s’ajusten a la realitat. Seguirem treballant i
seguirem treballant a través del Consell Escolar Municipal per dignificar l’educació pública
d’aquesta ciutat, evidentment. Gràcies.
SENYORA ALCALDESSA: Vostè demana el següent torn de paraula, recordi que ha de ser
breu.
SENYOR LÓPEZ: Primero dudar si la moción que jo tengo es la misma que tiene el senyor
Falcó, porqué si no, no entiendo su intervención. Yo la moción que tengo es una moción donde
los acuerdos que dice, és establecer el compromiso de fomento de la matrícula, ofertar plazas
de infantil, situar el ratio de 20 alumnos, instar a la Generalitat de presentar antes de finales de
año una oferta de plazas, o sea, es una de las mociones que desde que estoy aquí en este
Pleno comparto más, tengo que decir que es impecable, solamente pide cosas de sentido
común para la escuela pública. No veo nada de ninguna llamada a ningún funcionario, ni nada
de este tipo que ha comentado el senyor Falcó, en la moción no estava en la que yo tengo, a lo
mejor tenemos mociones diferentes, pero lo que tengo que decir és que he tenido en mis
manos mociones con un título más agresivo, con unos acuerdos mas beligerantes i en cambio
esta moción, los acuerdos estoy plenamente de acuerdo con ellos. Por lo tanto, vuelvo a
mostrar mi voto favorable a los acuerdos que se presentan.
SENYORA ALCALDESSA: Hi ha alguna altra intervenció? doncs ho sotmetem a votació.
Convergència en contra, abstencions no n’hi ha i la resta a favor. Doncs si vol té dret a rèplica.
SENYOR DAVID GUERRERO: En primer lloc agrair les paraules del senyor López, nosaltres
també creiem que és una moció que diu coses de sentit comú, lamentem que des del Partit
Popular nosaltres dèiem, coneguent aquestes mesures perquè són coses de les que hem
parlat, constantment i crec que el llenguatge que hem fet servir no ha canviat gaire. Estem
parlant de mantenir l’oferta de places, de mantenir grups de P3, sí que és veritat que estem
parlant de fer un programa de foment de la matrícula.
SENYOR FERNÁNDEZ: Nosaltres ja ha quedat clar que votem a favor.
SENYOR DAVID GUERRERO: Sí, sí, però has lamentat que la pedagogia dels quatre anys,
no, perdona Juan, quan has començat la teva intervenció has lamentat que durant aquests
quatre anys la pedagogia aquesta que vas està fent com a regidor no havia calat a les famílies,
per això jo no acabava d’entendre per quin motiu amb la petita verbalització ideària que permet
un full puguis entendre que no hem assumit, “no progresamos adecuadamente” en assumir la
pedagogia del teu partit. Per una altra banda, per contestar al senyor Falcó, quan parlava de
deures si algú no té els deures fets amb Badalona és el seu partit, és el seu partit el que de
moment no ha donat solució a l’escola Ventos Mir. Recordem vuit anys amb barracons, l’escola
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Montigalà, nou anys amb barracons, l’escola Badalona Port, 6 anys, 7 anys, l’Institut Ventura
Gassol amb uns diners que de moment no han aparegut, amb una planificació que no tenim i
amb la necessitat de fer instituts tant a la zona de LLefià, com a la zona de Canyadó. Aquesta
és la situació amb la qual ens enfrontem amb unes dades de matrícula que no han sortit aquest
any, ni l’anterior. Els alumnes que aquest any faran primer d’ESO, que es matricularan per
primer d’ESO es van matricular fa nou anys i quan es van matricular es van haver de fer grups,
es van haver de fer escoles i això és el que hi ha, aquesta és la realitat. Si algú no ha fet els
deures i dubto i permeti’m que dubti, que l’Ajuntament no tingués el números preparats quan té
un equip tècnic que coneix molt bé les dades sobre Padró i sobre oferta de places públiques a
la nostra ciutat. Després per tornar a fer referència al senyor Falcó en el punt sobre les
irregularitats i em permetran que m’estengui una mica, però hi ha hagut diverses paraules i en
el punt de les irregularitats és cert que sí que hi casos tancats a la nostra. Hi ha casos tancats
tristament diria jo i si que hi ha concerts retirats, concerts retirats als grups directament afectats
per aquestes irregularitats a la matrícula. Nosaltres el que estem demanant és que aquests
centres on s’ha demostrat que han comès irregularitats a l’hora de la matrícula, es revisi la
concessió dels concerts, això és el que estem demanant, una escola, un institut, un centre
concertat que està rebent diners públics per educar els ciutadans de Badalona i que té
irregularitats demostrades ens hauríem de plantejar si pot mantenir concerts de quatre, de tres
o de dos grups, això és el que estem demanant en aquest document. En aquest document al
principi he dit, això són unes mesures per enfocar la negociació, això no són punts que siguin
inamovibles, això simplement és per informar, per tenir un suport de la ciutadania de Badalona,
del consell Escolar Municipal i del Ple Municipal. I volia contestar, tinc aquí una resolució del
Síndic de Greuges que llegiré breument, nosaltres el mes de juny varem presentar una queixa
al Síndic de Greuges fent una llista amb totes les irregularitats que coneixíem de la concertada i
la contestació va ser la següent, atès que no hem rebut i s’ha superat el termini de temps, no
podem donar contesta a la seva petició. Això va ser a l’agost quan ens van contestar, nosaltres
ho varem presentar el juny, això no ha avançat, continua igual, el Departament no ha donat
resposta al Síndic de Greuges en aquest tema. I per finalitzar i aprofito per disculpar-me si us
plau informeu, informeu i feu difusió que aquest acord ha estat aprovat pel Ple de l’Ajuntament
de Badalona, segurament això ens donarà força quan haguem d’anar al Carrer Casp a
demanar que es respectin les places que tenim a la nostra ciutat que són fruït de molt treball,
de molta lluita i segurament d’esforços, tant de l’administració local com de la Generalitat per
aconseguir dotar la nostra ciutat d’aquestes coses que són un patrimoni de ciutadans i
ciutadanes de Badalona. Per tant, si us plau feu publicitat i que quan anem i aprofito per
convidar a la Laia el proper 19 de gener, la Federació hem demanat hora per entrevistar-nos
amb Serveis Territorials per abordar aquests temes que estem parlant aquí, demanem que si
ens vols acompanyar tant la senyora alcaldessa com la Laia, doncs per a nosaltres seria molt
important. Demanem que tinguin coneixement que això a l’Ajuntament s’ha aprovat i que estem
d’acord en demanar i protegir l’escola pública a la nostra ciutat. Moltes gràcies.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies, en tot cas per tancar aquest debat i per les
al·lusions que heu fet.
SENYOR FALCÓ: Breument, la decisió sobre que el solar, varem prendre una decisió a l’últim
Ple sobre el solar del Ventos Mir, no? . Ho dic perquè varem prendre la decisió de demanar la
cessió avançada del solar per poder-lo retornar al departament, és així? és una cosa que havia
de fer l’Ajuntament, és així, expliquin-li al representant de la Federació perquè és el primer
tema que m’ha volgut retreure, que segons sembla és el meu partit el que no té els deures fets,
deu ser l’Ajuntament que a l’altre Ple ja va fer un passet endavant per fer-ho possible,
l’ajuntament, També ens ha explicat el David de la Federació també m’ha explicat la qüestió del
Badalona Port, la qüestió del Badalona Port que m’ha retret a mi o del meu partit, ja ha quedat
clar, també ha quedat clar, però estaria bé que com ha dit la regidora en aquest cúmul de
peticions no hi és perquè depèn de nosaltres, oi que és això?. Depèn de l’Ajuntament i per això
no està en aquest cúmul de peticions en el govern, la qual cosa és extraordinària en termes de
no hi és el tema de Badalona Port perquè ens toca a nosaltres, al final “no hay más preguntas
señoría” si això fos un judici públic, perquè és clar, posem el que depèn dels altres, el que
depèn de nosaltres ni ens ho exigim. No ho posem perquè ja sabem que ho hem de fer
nosaltres, molt bé, però expliquin-li a la federació perquè si no m’expliquen a mi que el tema del
Badalona Port depèn del Govern de Convergència i el govern de Convergència necessita que
l’Ajuntament faci un pas. Segona qüestió que s’ha plantejat, al costat de tots els incompliments
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no hi ha dues escoles, una reforma de la Llauna, les escoles noves Bufalà i Lola Anglada, uns
diners pel Ventura Gassol amb un projecte que s’està acabant, un acord per fer un institut al
barri de Canyadó ocupant l’antiga escola del Lola Anglada, tot això no hi és aquesta voluntat.
És a dir, ens anem d’anar d’aquí amb la impressió que tot està per fer i que res és possible. Jo
això francament no hi puc donar suport perquè no és cert, al costat de reconèixer totes les
mancances, tot el que vulgueu, però anar-nos-en d’aquí amb la impressió que no es fa res, que
tot està per fer, que tot és impossible, que no hi ha diàleg, no, perdoneu, no és correcte perquè
no és cert i mantenir els mantres, que després amb dades no acaben de ser-hi, que es
pretenen mantenir de segons quins sectors també em sembla que és un error. En tot cas, els
concerts es revisen cada sis anys, ho diu la llei, canviem la llei, però no expliquem a la gent que
hi ha coses que es poden fer quan no es poden fer. Acabem d’aprovar unes ordenances fiscals
hi ha la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i jo pensava de dir-los “cuerpo a tierra que vienen
los mios”, perquè el govern no els ha aprovat ni una de les seves al·legacions a la plataforma
d’afectats per la hipoteca, perquè jurídicament no pot ser, això diuen, jurídicament no pot ser i
totes les propostes de la PAH ni una, “cuerpo a tierra que vienen los mios”. Aleshores, jo els
demano que expliquem les coses com són, perquè els concerts si s’han de revisar, s’han de
revisar cada 6 anys que és el que diu la llei i en quan als expedients, jo no sé com funciona,
però suposo que si no tens un interès de part, potser no els deus poder veure, però les
respostes del Síndic són públiques, el Síndic és una institució del Parlament, utilitzem el
Parlament perquè ens doni aquesta informació, que ens la donarà segur, ens la donarà perquè
jo l’he tinguda amb una trucada, bé que la deu poder tenir un Ajuntament com el de Badalona, i
res més. Jo lamento haver hagut de tenir aquesta discussió, per a mi és més còmode, escolta
el que ha fet Ciudadanos, “estoy en todo de acuerdo”, tots hi estem d’acord i tot és, o el Partit
Popular que també em sembla bé, hi estem en tot d’acord i els pares són tots fantàstics i tot
està fet un desastre i tenen tota la raó, però mireu, jo sóc d’una altra manera. Jo prefereixo que
siguem capaços de valorar el que hem aconseguit plegats perquè hem fet molt i hem
aconseguit molt des de l’Ajuntament, les AMPAs, els professionals, tothom, el que se’n diu
comunitat educativa s’ha fet molt, queda molt per fer, però jo prefereixo posar les coses en una
balança i buscar una mica més d’equilibri i no hi voto a favor, i no hi votem a favor perquè
creiem que el que es desprèn d’aquí està ple d’inexactituds i té un punt que des d’una moció
que aprova un Ple d’un Ajuntament té un punt que jo crec que no és bo per crear un clima com
el que necessitem per seguir avançant en matèria d’educació a Badalona.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies. Doncs sí que per tancar el debat i per respondre a
les al·lusions directes, hi ha diverses coses que s’han posat damunt la taula i no vull allargarme molt, però en tot cas, m’agradaria dir-li senyor Falcó que de tot aquests punts que troba
exagerats o que troba imprecisos, hi ha el que és el més clau i que és amb el que ha discrepat
més la Generalitat i amb el que a part de la entrevista que varem tenir la regidora i jo el mes
d’agost amb la consellera per anar a ser bel·ligerants, bel·ligerants des de l’amabilitat, des de la
col·laboració, prou ferms amb la petició. Vostè ha dit els concerts no es revisen fins cada 6
anys, perquè doncs s’ha de revisar l’oferta de les escoles públiques cada any, la igualtat
d’oportunitat alhora d’escollir una plaça si són centres finançats amb fons públics i aquesta és
la clau del què estem demanant i amb el que no ens varem entendre, ni amb la delegada
territorial ni amb la consellera és tan senzill com, no tanquem cap línia d’escolaritat pública,
previ al període matrícula perquè el que està passant actualment és que una escola concertada
que com que el seu concert no es revisa, és a dir dura durant 6 anys, és vigent durant 6 anys,
malgrat es pugui preveure que hi ha hagut davallada de la natalitat, davallada demogràfica,
aquella escola concertada segueix ofertant tota la seva línia de P3 i en canvi al costat té una
pública que com que ja sabem que hi haurà davallada demogràfica la fem tancar abans del
període de matricula, abans de la preinscripció. Si això no és un clar greuge contra l’escolaritat
pública, ja em direu que és. Per tant, una cosa tan clara i tan evident el Departament
d’Ensenyament no la veu, i si no la veu i li hem dit ili hem explicat i li hem tornat a explicar i li
hem reivindicat i li hem assegurat que això no significa que defensarem mantenir una línia
pública amb tres alumnes, no estem defensant això. O sigui això és demagògia quan ens
diuen, no, no, és que vosaltres el que voleu és, llavors amb cinc nens voldríeu mantenir la línia,
no, ja els hem explicat que no estem parlant d’això, estem parlant que amb les mateixes
condicions que es tanca una línia concertada, si no hi ha prou alumnes per mantenir-la, les
volem per la pública. I això senyor Falcó, parlant, jo com alcaldessa asseguda amb la directora
de Serveis Territorials acompanyada de la regidora i asseguda amb la Junta i asseguda amb la
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consellera, en dues reunions mantingudes durant l’estiu, i amb les que no hem anat amb
aquesta acritud, no hem anant amb acritud, hem anat a dir, som el nou govern, venim a
treballar junts. De fet molt poc després d’aquesta entrevista hi va haver la bona notícia dels set
milions i mig pel Ventos Mir, que no varem saber mai si tenia a veure o no amb la nostra
entrevista, les coses acostumen a ser un cúmul de circumstàncies, però hi ha un moment que
es desencallen, però en tot cas, si que hi havia aquesta col·laboració o aquest clima que vostè
demana d’institucional, aquesta lleialtat, que és amb el que nosaltres varem anar a la
Generalitat, però evidentment amb la fermesa del què anàvem a defensar. I aquest tema ningú
del Departament d’Ensenyament està obert a defensar-ho i aquest tema si no el defensem
nosaltres, no el defensa ningú. Per tant, el que s’està aprovant aquí és que una cosa que tenim
clara que és un benefici per a la ciutat, digues, si hi ha el punt aquest que diu, mantenir l’oferta
de places d’infantil, no permetre anuncis de tancament de P3 previs, ni durant el període de
preinscripció. Aquest és un punt centralíssim per a la igualtat d’oportunitat, la igualtat de
condicions entre pública i privada finançada amb fons públics, i aquest punt no hi ha cap
voluntat des d’Ensenyament de negociar-lo se’ns diu, això no és negociable i per tant, nosaltres
no podem asseure’ns en una Taula Mixta de treball en la qual qui decidirà si això es farà o no,
una Taula Mixta de Planificació són dos interlocutors que treballen amb igualtat de condicions,
si alhora d’asseure’s en aquesta Taula la Generalitat ja ens diu, aquest punt no és negociable i
sobre aquest punt no hi ha possibilitats d’acords, que anem a treballar, si aquest punt per a
nosaltres és irrenunciable. A més penso que com a Ple el fet de què s’hagi aprovat en el
Consell Escolar Municipal i que s’hagi aprovat en el Ple ens dóna una força alhora de dir, és
que aquesta ciutat està defensant que les famílies alhora d’escollir escola puguin optar per la
pública o la concertada amb igualtat de condicions, cosa que ara no està passant. Ara s’està
primant, s’està prioritzant l’escola privada finançada amb fons públics, i aquest és un greuge
que em sembla que més enllà d’aquesta lleialtat institucional que vostè demana, aquest és un
greuge que nosaltres no podem permetre i que jo com alcaldessa i aquí li discrepo totalment
del què se m’acusava per part del Partit Popular. Aquesta fermesa, o sigui la fermesa i la
bel·ligerància en defensar un acord o una postura que és beneficiosa per a la ciutat, no es
mesura amb la samarreta que es porta si no amb la convicció en què quan t’asseus davant
d’una consellera o davant d’una delegada territorial defensés el que vas a defensar i amb la
convicció en què sense perdre mai les formes, perquè jo no perdo mai les formes davant dels
partenairs amb les altres administracions, però la contundència amb mantenir el que s’està
defensant i penso que la bel·ligerància que suposa que aquest Ajuntament no vulgui asseure’s
en una Taula de Negociació en la que després l’acord que es prengui representarà que és un
acord subscrit pel propi Ajuntament, quan no hi estem d’acord, em sembla que és una postura
que realment, diguem que és molt més eficaç prendre avui aquest acord aquí en el Ple, portar
avui aquest acord de Ple que anar a fer crits o anar a manifestar-me amb una samarreta. És a
dir, que tot té el seu punt, tot té el seu moment i tot té la seva força i penso que de cap manera
es pot menystenir el compromís de portar a terme per part meva com alcaldessa i crec que no
he deixat de fer i m’ha acompanyat, ho hem fet juntes amb la regidora davant de la consellera i
davant de la delegada territorial. Per tant, jo crec que més enllà de què és cert i com deia el
representant de FAMPAs fa un moment, el que hi ha ara aquí escrit quan ho comencem a
negociar, tot sempre, és un inici que pot prendre moltes formes, escolteu quantes mocions no
hem aprova aquí, quantes mocions no hem aprovat aquí, que el seu text moltes vegades està
diguem, sabem que no s’ajusta absolutament a les possibilitats reals de portar-ho a terme,
quantes vegades fins i tot quan varem aprovar la de Lola Anglada, recordo que dèiem aprovem
el marc, però sabem que després en el matís hi pot haver un marge de negociació i de
concreció. Jo crec que aquí el que s’aprova, el que estem aprovant en aquesta moció penso
que és important sense trencar el marc de relacions institucionals que necessitem tenir i sense,
no sé si he entès bé si volia venir a dir que aquest marc podia enrarir el clima i podia tenir
conseqüències negatives. Malament aniríem si el compliment dels acords i dels drets que tenim
els ciutadans i ciudatanes del país en relació als equipaments i la prioritizació dels
equipaments, els deutes que hi ha de construcció d’equipaments a la ciutat, depenguessin de
què siguem més amables o menys, o més lleials o menys o es pogués entendre de menys
lleialtat o més amb l’Ajuntament. Per tant, jo penso que és important el que estem fent avui
perquè també és dir no som un govern de postureig, no som un govern que estigui aprovant
coses en un consell i que després això no vagi més enllà, no, aquesta moció s’aprova aquí i tot
el que s’aprova aquí es serà conseqüent a les taules de negociació i amb el tracte que es tindrà
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amb la Generalitat, peruqè realment hi ha un greuge i no estem d’acord que es prioritzi el dret a
escolaritzar-se en una escola concertada per sobre d’una escola pública. Ho tancaria aquí i en
tot cas repetim la votació perquè l’he feta abans de tancar el tema amb la rèplica del ciutadà i
amb el meu tancament. Per tant, abstencions no n’hi ha cap, vot en contra de Convergència i
Unió i la resta són vots a favor. Moltes gràcies.
Votació:
S’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 25, dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos), Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES,
Partit dels Socialistes, Guanyem Badalona en Comú i Partit Popular.
En contra, 2 del grup municipal de Convergència i Unió.
En aquest moments, surt del Saló de sessions la regidora Cristina Agüera Gago.
2. Moció presentada pel Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú en defensa de
la sobirania de les hisendes locals.
Han passat ja 7 anys des de l'inici de l'actual crisi financera internacional. Aquesta crisi ha
tingut efectes directes en la vida de milions de catalans. En el camp financer, es va optar per
rescatar els bancs amb diner públic.
Així doncs, calia garantir que es pagava el deute alhora que s’impulsaven mesures d’afebliment
del sector públic i els conseqüents processos de privatització. El govern espanyol va aprovar el
desembre de 2013 la “Ley de racionalización de los ayuntamientos”, coneguda com a “LRSAL”.
L'objectiu ha estat, també, atacar la institució més propera a la ciutadania: Els ajuntaments. Els
indicadors socials posen de manifest que la pobresa s'està cronificant i que la manca de feina
s'està convertint en permanent. I amb les actuals polítiques no és possible revertir aquesta
situació. La ciutadania es veu obligada a demanar feina, ajudes socials i protecció als
ajuntaments, que tenen grans dificultats per oferir aquests suport que tant es necessita, a
causa de les retallades i el procés de recentralització. Si ja històricament els ajuntaments
disposaven de pocs recursos, ara la situació està esdevenint insostenible. Com es pot donar
compliment, doncs, a l'objectiu polític de garantir els drets socials i econòmics bàsics de la
ciutadania que menys té, demanant alhora una aportació a aquells i aquelles que més tenen?
La LRSAL va tenir des d'un principi l'oposició ferma de les institucions catalanes: Govern de la
Generalitat, diputacions provincials i entitats municipalistes. La ciutat de Barcelona va liderar el
moviment del municipalisme català i espanyol per denunciar la inconstitucionalitat de la LRSAL.
L'Ajuntament de Badalona va formar part dels més de 800 ajuntaments catalans que es van
sumar a la iniciativa, a través de l'aprovació d'una moció en aquest sentit en el ple municipal de
25 febrer de 2015, donant així continuïtat a una altra moció de rebuig a la LRSAL que fou
aprovada dos mesos abans, al ple municipal de 19 de desembre de 2013.
Tornant a l'actualitat, i en el procés de debat i aprovació de les ordenances fiscals de cara a
2016, el govern local s'ha vist obligat a rebutjar moltes de les al·legacions presentades per
diferents col·lectius de la ciutat, així com pels grups polítics de l'oposició, no pel fet de no estar
d'acord amb el sentit de les propostes, sinó perquè no estan contemplades dins la Llei
d’Hisendes Locals, i per tant no està a les mans d'aquest Ajuntament acceptar-les i
implementar-les.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament proposa l'aprovació dels següents
ACORDS
1.-Demanar més capacitat de gestió dels següents tributs de caràcter local: Impost de Béns
Immobles (IBI), Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica (IVTM), Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), Impost sobre
Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).
2.-Dotar els ajuntaments de més capacitat a l’hora d'establir criteris i bonificacions, sobretot per
renda, en la recaptació dels tributs locals.
3.-Traslladar la demanda d'aquests competències al futur govern de la Generalitat de
Catalunya i al futur govern de l'Estat espanyol.
4.-Donar a conèixer aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la
Diputació de Barcelona, a les entitats municipalistes, al Consell Comarcal del Barcelonès i a la
ciutadania de Badalona.
Ple sessió núm. 17 / 22-12-2015

pàg. 160

Secretaria General

SENYORA ALCALDESSA: Senyor Téllez si us plau.
SENYOR TÉLLEZ: Sí, continuarem amb l’apassionant tema dels impostos, els tributs i la
fiscalitat que aixeca passions, sobretot a aquesta hora. El motiu de presentar aquesta moció en
aquest Ple és per dos motius contextuals, un que era el Ple que aprovàvem definitivament les
ordenances fiscals responent a les al·legacions i que aquest govern i espero que també els
grups municipals que han presentat al·legacions, crec que compartim una frustració alhora de
no poder resoldre moltes al·legacions perquè no són viables jurídicament. Jo crec que això
justifica que aquest Ple unànimement està per un nou marc legal alhora de poder aplicar la
fiscalitat local. L’altre motiu contextualment és que estem en un moment de confecció política,
tots els governs que estan per sobre nostre estan per fer i per tant, tots els governs són
possibles i crec que és un bon motiu que aquest Ple tingui un posicionament sobre com ha de
ser la fiscalitat dels municipis. Estem parlant dels municipis que són l’administració que dóna
més serveis o que almenys dóna molts serveis bàsics a la ciutadania i que en canvi, és
l’administració que menys capacitat té de poder administrar els seus propis recursos. La
majoria dels recursos que tenim com a municipi venen d’ingressos d’altres administracions. A la
moció parlem de la LRSAL una llei que es va aprovar en el darrer mandat i que ja ha estat
rebutjada per aquest Ple en el darrer mandat en dues ocasions i que aquest Ajuntament de
Badalona ha estat amb els 800 municipis catalans que han estat en contra d’aquesta llei de la
LRSAL, de racionalització del món local . També parla de la Llei d’Hisendes Locals, una llei
que s’ha quedat estancada, tot i que hi ha hagut algunes modificacions, el cos central
d’aquesta llei s’ha quedat estancada en el tardo franquisme i és una llei que només bonifica en
el cas de l’IBI, per exemple. Per posar un exemple, l’impost de Béns Immobles només es
bonifica a l’esglèsia i a les famílies nombroses i s’oblida d’altres col·lectius que bé mereixen
bonificacions tal i com està confeccionada la nostra societat avui dia, castigada per la crisi, com
per exemple hauríem de bonificar els aturats i els monoparentals. També estaria bé que donés
accés als ajuntaments, com bé moltes al·legacions que han presentat els grups municipals aquí
presents a les ordenances, que donés accés als ajuntaments a la renda perquè sigui més fàcil
poder tarificar socialment la majoria dels impostos i tributs d’aquest Ajuntament. En resum,
volem fer un pastís i el govern espanyol que és en aquest cas qui té les competències en
aquest cas, ens proveeixi perquè tinguem els ingredients per fer aquest pastís. Per tant, la idea
d’aquesta llei és que tant el govern espanyol que està per confeccionar o com la futura
República Catalana que alguns ho defensen, aquí no ens hi posem, jo crec que
independentment de la ideologia del projecte de país o d’Estat que tingui aquest Ple, jo crec
que hem de demanar als diferents ens que ens donin aquesta sobirania local, per poder tenir
la nostra pròpia política fiscal. A la Junta de Portaveus nosaltres varem presentar aquesta
moció amb l’ànim d’aconseguir un consens unànime d’aquest Ple, no hem rebut cap esmena,
però esperem que tingui el suport d’aquest Ple. Gràcies.
SENYORA ALCALDESSA: Molt bé, alguna paraula respecte a la moció?, senyor López.
SENYOR LÓPEZ: Voy a explicar la postura de Ciudadanos al respecto. Entonces nuestro voto
va a ser de abstención por lo siguiente. En primer lugar la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de las Administraciones Locals és innecesaria desde mi punto de vista porqué
en una situación de crisis económica, sobretodo pensando que muchos casos de corrupción se
han dado en los ayuntamientos, si no se hubieran puestos unos límites a la creación de
organismos autónomos y empreses municipales al deficit público, segurament esta sociedad
hubiera caído en una situación de crisis económica comparable a otros paises como Grecia.
Entonces jo creo que en este sentido la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las
Administraciones Locales era una ley necesaria, también pienso que los tributos locales y la
capacidad de gestionarlos puede mejorar, pero tiene que haber una limitación, si no hubiera
esta limitación, como podemos comprobar hoy que aprobamos las ordenanzas fiscales y
tenemos muchos tipos impositivos al máximo que permite la ley, segurament si no hubiera ese
máximo que fija la ley, todavía tendríamos impuestos mucho más altos. Creo por este sentido
que mi voto seria en contra, pero por otro lado cuando uno mira la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de las Administraciones Locales, pues vemos cosas que a lo mejor deberían
cambiarse, como es exigir a las administraciones locales una responsabilidad fiscal y financiera
mucho mayor que las comunidades autónomas. Por otro lado que la autonomía pueda delegar
competencias en las administraciones locales cuando en realidad pues no proporciona los
recursos o verdaderamente és el Ayuntamiento el que podía dar mejor respuesta a estos
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asuntos sociales. Y en este sentido y también el papel que la propia Ley da a las diputaciones
provinciales, és una cosa que des de Ciudadanos pensamos que no debería de ser así.
Pensamos que las diputaciones deberían desaparecer porquè és un gasto inútil en parte, por lo
tanto, viendo los pros y los contras el voto de ciudadanos será de abstención.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies.
SENYOR SUBIRANA: Nosaltres votarem a favor.
SENYORA GALLARDO: Nosaltres centrant-nos en la moció en concret votarem a favor, no
analitzarem la LRSAL, més centrant-nos en la moció de demanar més capacitat de gestió pels
tributs directes i així poder evitar el que ens ha passat avui, com comentava el regidor Téllez de
no poder aplicar bonificacions alhora d’establir les ordenances. Moltes gràcies.
SENYORA TERESA GONZÁLEZ: Nosaltres també votarem a favor, estem totalment d’acord
reiteradament amb els acords de la moció, perquè ho hem reclamat i perquè els ajuntaments
tenim un nivell de finançació molt deficitari i patim totes les reclamacions del conjunt de la
ciutadania. Per tant, a favor.
SENYORA ROTGER: Esquerra Avancem- MES també votarem a favor i a més és una moció
que presentem conjuntament.
SENYOR FERNÁNDEZ: En contra.
Votació:
S’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 16, dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES, Partit
dels Socialistes i Guanyem Badalona.
En contra 9, del grup municipal del Partit Popular.
Abstencions, 1 del grup municipal de Ciutadans (Ciudadanos).
En aquest moment entra al Saló de sessions la regidora Cristina Agüera Gago, la qual passa a
ocupar el seu escó.
3. Moció del Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos-C's, a favor de la presentació en
línia d'instàncies genèriques en el Registre General de l'Ajuntament.
La possibilitat de fer tràmits administratius en línia és un avantatge per millorar la gestió
municipal, reduir la despesa econòmica de l’Ajuntament i cuidar el medi ambient.
Les eines telemàtiques per fer possible la implantació dels sistemes informàtics que permeten
desenvolupar l’administració en línia de molts processos són avui en dia, molt coneguts i
relativament senzills.
En els darrers anys, diverses iniciatives del govern d’Espanya i de la Generalitat de Catalunya,
han facilitat la millora digital de les administracions públiques. Les administracions públiques,
tenen seus electròniques amb punt d’accés general per fer els tràmits en línia. Concretament,
l’administració central té l’adreça electrònica http://administracion.gob.es, l’autonòmica
www.aoc.cat i l’Ajuntament de Badalona https://seu.badalona.cat .
El portal d’accés a la seu electrònica de l’Ajuntament de Badalona, disposa d’un document
d’informació titulat “Guia de suport per realitzar tràmits en línia” que explica adequadament com
obtenir el certificat digital idCAT, com es fa un tràmit electrònic i el catàleg de tràmits en línia del
web municipal. En la mateixa web, https://seu.badalona.cat , es diu que el portal web accepta
dos tipus de certificats digitals: eDNI (www.dnielectronico.es) i idCAT (www.idcat.cat).
Probablement, el tràmit més freqüent al Registre de l’Ajuntament de Badalona és la presentació
d’una instància o sol·licitud genèrica, i desafortunadament aquest tràmit no es pot fer en línia.
Dintre dels certificats més emprats i segurs tenim: idCAT (de l’entitat certificadora de la
Generalitat CATCert), FNMT-RCM (de l’entitat certificadora CERES de la Fàbrica Nacional de
Moneda i Timbre) i eDNI (de la Direcció General de la Policia).
La Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú (RJAPPAC) en el seu article 35 de Drets dels ciutadans reconeix que “els
ciutadans tenen dret a relacionar-se amb les Administracions Públiques utilitzant medis
electrònics per l’exercici dels seus drets com obtenir informació, realitzar consultes i
al·legacions, formular sol·licituds, manifestar consentiment, entaular pretensions, efectuar
pagaments, realitzar transaccions i posar-se a les resolucions i actes administratius.”

Ple sessió núm. 17 / 22-12-2015

pàg. 162

Secretaria General

La Llei 26/2010 de Règim Jurídic i de les Administracions Públiques de Catalunya (RJAPC) en
el seu article 24 de Dret a l’ús dels mitjans electrònics en l’apartat 4 diu que “Per fer efectiu el
dret a l’ús dels mitjans electrònics les administracions públiques han d'habilitar, de la manera
que considerin adequat, diferents canals o mitjans per a la prestació dels serveis electrònics, i
garantir la seguretat, la confidencialitat i la protecció de les dades de caràcter personal en
l'exercici del dret a l'ús de mitjans electrònics.”
La Llei 16/2015 de Simplificació de l’Activitat Administrativa de la Generalitat i dels Governs
Locals i d’Impuls de l’Activitat Econòmica (SAAGGLIAE) en el seu article 1 d’objecte de llei diu
que “l'establiment dels principis i criteris que han de seguir les administracions públiques de
Catalunya a aquest efecte ha de ser (…) Agilitzar i simplificar l'activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya. Simplificar les relacions
entre les administracions públiques de Catalunya millorant la seva coordinació”.
La Llei 11/2007 d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics (AECSP) en el seu
article 3 diu que “són finalitats de la llei (…) 2. Facilitar l'accés per mitjans electrònics dels
ciutadans a la informació i al procediment administratiu, amb especial atenció a l'eliminació de
les barreres que limitin aquest accés. (…) 4. Promoure la proximitat amb el ciutadà i la
transparència administrativa, així com la millora continuada en la consecució de l'interès
general (…) 6. Simplificar els procediments administratius i proporcionar oportunitats de
participació i major transparència, amb les degudes garanties legals.”
Totes les lleis citades amb anterioritat han de respectar allò que estableix la Llei 15/1999 de
Protecció de Dades de Caràcter Personal (PDCP) que té com objecte “garantir i protegir, en el
que concerneix el tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets
fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal i
familiar.”
És per tot això que presentem la següent proposta d’acord:
Proposta d’acords:
Instar al govern municipal a implantar les eines informàtiques que permeten la presentació en
línia d’instàncies genèriques al Registre General de l’Ajuntament utilitzant el següent certificats
digitals: idCAT (de l’entitat certificadora de la Generalitat CATCert), FNMT-RCM (de l’entitat
certificadora CERES de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i eDNI (de la Direcció
General de la Policia).
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Esta moción que presenta ciudadanos intenta modernizar la
administración pública, hacerla más transparente y eficaz y dedicar los recursos humanos a
aquellas tareas de la administración más necesarias. Entonces el tercer Ayuntamiento de
Catalunya no puede ser que todavía no acepte que la instancia genérica, es decir la solicitud
que se presentaba en el Registro, no se puede hacer utilizando un certificado digital, también
se podría pensar en una contraseña y usuario. Por este motivo se presenta esta moción y se
insta al Gobierno a poner en práctica, implantar informáticamente la posibilidad de presentar
instancias genéricas, utilizando los tres certificados digitales más comunes que son el DNI
electrónico, el certificado IDCAT de la Generalitat i el certificado de Hacienda o de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.
SENYORA ALCALDESSA: Abans de passar a fer la roda per demanar la intenció de vot des
del govern el regidor José Téllez responsable d’aquest àmbit farà una explicació.
SENYOR TÉLLEZ: Sí, completament a favor i compartim la filosofia i la frustració i el desespero
que el govern comparteix perfectament amb el grup de Ciutadans, com aquest Ajuntament està
a la cua en administració electrònica, i dir, que des que hem arribat a aquest Ajuntament estem
parlant amb el Consorci de la Administració Oberta de Catalunya per avançar feina en
l’administració electrònica. Dir que durant el mes de gener estarà de prova un sistema per
poder fer sol·licituds genèriques electròniques, tant com la notificació electrònica de les
instàncies, que en tot cas em comprometo aquí públicament i que consti en Acta que telefonaré
al senyor López per aprovar aquest sistema i esperem que si tot funciona bé, durant el mes de
febrer ja sigui accessible i públic aquest sistema. Per tant, espero tenir bones notícies en
aquest àmbit durant el proper trimestre de començament d’any i dir que també en la confecció
del pressupost que estem preparant, que ja ho coneixeran els grups a començament d’any,
estem preveient i pressupostant algunes millores a l’administració electrònica, conjuntament
amb el Departament d’Informàtica i Secretaria perquè estiguin els processos validats
jurídicament.
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SENYORA ALCALDESSA: Iniciativa vol manifestar el sentit del vot sobre aquesta moció.
SENYORA GALLARDO: Votarem a favor de la moció. Per exemple, una proposta molt
interessant i aliena als temps que vivim.
SENYORA ALCALDESSA: Convergència i Unió i Partit Socialista, a favor. Guanyem Badalona
en Comú, evidentment a favor i el Partit Popular, doncs s’aprova per unanimitat. Aviso que
d’aquí a deu minuts farem no ho he dit al començament del Ple, però des del Ple anterior
varem quedar que a les 9 faríem un petit recés, però pel que queda potser no caldrà, us sembla
que seguim?. Sobretot era per si hi ha algú que necessités sortir, doncs continuem.
Votació:
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor, 27.
En aquests moments surten del Saló de sessions les regidores Eulàlia Sabater i Díaz i Mª
Jesús Hervàs Mínguez i el regidor Ferran Falcó Isern.
4. Moció presentada pel Grup Municipal Socialista sobre la crida per la igualtat al món
municipal.
Amb el mandat 2015-2019 s’inicia un nou període en el qual seran necessaris nous consensos
polítics per tirar endavant solucions i iniciar un nou pla d’actuació, centrant la prioritat en els
greus problemes socials i econòmics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
Durant la crisi que encara pateix la majoria de la ciutadania, s’ha demostrat que les polítiques
de proximitat dels municipis han estat les més útils per identificar i combatre les desigualtats.
Però també és ben cert que en els darrers anys, els governs municipals no hem trobat el suport
necessari d’altres administracions per lluitar contra les grans desigualtats generades per la crisi
i les polítiques de retallades, les de la Generalitat de Catalunya i les de l’Estat Espanyol, que
no han cregut en nosaltres.
De fet, el Govern central i el Govern de la Generalitat han menystingut el paper dels
ajuntaments, i molt sovint no ens han proporcionat els recursos imprescindibles per al nostre
funcionament i per a la prestació de serveis bàsics, traslladant-nos les seves dificultats
financeres. Fins i tot –i paradoxalment- han impulsat lleis per afeblir el paper dels ajuntaments
en un intent de convertir-nos en administracions de segona.
Ara bé, tot i les dificultats, des del municipalisme català tenim la necessitat de situar al centre
de l’agenda política de les institucions el foment i la defensa dels drets socials dels ciutadans i
ciutadanes per una societat inclusiva.
Per això, ens cal avançar cap a un model de desenvolupament econòmic dels municipis que
faci possible combatre les desigualtats i crear les condicions per a un creixement sostenible i
respectuós amb el medi ambient.
Per tant, hem de reivindicar un finançament just i un model competencial adequat per als
municipis per tal de dur a terme accions que permetin als ciutadans créixer amb igualtat.
Els ajuntaments som part de la solució a molts dels reptes que la política té plantejats avui
Catalunya. Per això, cal que situem la lluita per la igualtat com a centre de l’agenda política de
les institucions, i dels ajuntaments en concret. És el que ens demanen els i les nostres
ciutadanes/ns.
Per tot això sol·licitem al ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Demanem explícitament a la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya suport per:
1. Lluitar contra l’atur i per unes condicions laborals dignes a través d’accions com: el Foment
de l’ocupació, la implicació política per a la millora de les condicions socials, salarials i de
seguretat dels treballadors i treballadores; la promoció de taules d’ocupació i de formació
municipal de persones en risc d’expulsió social, aturats de molt llarga durada i sense ingressos,
joves i dones; la implicació en les taules dels agents socials i les empreses per a la creació de
llocs de treball; el foment del cooperativisme, l’economia social i l’ajuda als emprenedors/res i la
creació empresarial i la introducció de clàusules socials a les empreses.
2. Avançar cap a un model de desenvolupament econòmic dels municipis que faci possible
combatre les desigualtats i crear les condicions per a un creixement sostenible i respectuós
amb el medi ambient.
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3. Enfortir les famílies i protegir els infants: Adoptar les mesures necessàries per evitar els
desnonaments d'habitatges a famílies amb infants i prioritzar la seva incorporació en programes
d'habitatge públic i d'orientació laboral; garantir un àpat equilibrat al dia als infants del municipi
en risc d'exclusió social.
4. Treballar perquè cap família estigui sense llar i cap llar sense família: Establir programes
d'acompanyament a les famílies desnonades per garantir el reallotjament en nous habitatges
amb un lloguer assequible; seguir apostant per les oficines socials d’habitatge; treballar perquè
les entitats financeres que disposin de pisos buits durant més de dos anys els ofereixin per al
lloguer social com la millor alternativa per a la seva ocupabilitat.
5. Lluitar contra les desigualtats, combatre la pobresa i l'exclusió: Crear o incrementar el Fons
de Contingència Social municipal que garanteixi poder cobrir les necessitats bàsiques
(alimentació, roba, subministraments, medicaments, serveis associats a la salut...)
6. Incorporar sempre la perspectiva de gènere en totes les actuacions municipals, perquè
només des de la transversalitat de gènere de les nostres actuacions podem avançar cap a una
plena igualtat d’oportunitats entre dones i homes. La pobresa femenina, les retallades en
educació, salut i ocupació han estat absolutament devastadores. En l’entorn local no
permetrem restar oportunitats, només assolirem igualtat quan dones i homes tinguin les
mateixes oportunitats.
7. Garantir les taules locals de coordinació per la inclusió social, en les quals participin el
conjunt d'agents socials i econòmics i les entitats del municipi que treballen donant suport a les
persones afectades per la crisi; incrementar la coordinació amb els centres escolars, àrees
bàsiques de salut i d'altres agents locals per detectar noves necessitats socials relacionades
amb la infància, l'alimentació o l'habitatge.
8. Garantir l’aigua, la llum i el gas: Garantir aquests drets bàsics; constituir les taules i els fons
de pobresa energètica amb la implicació de tots els agents involucrats en el tema (companyies,
entitats, etc.).
9. Treballar pel desplegament del serveis de promoció de l’autonomia personal, pel pagament
de les ajudes, la prevenció de la dependència, i impulsant una atenció integral que incorpori
l’atenció sociosanitària.
10. Adaptar els municipis per fer-los accessibles a les persones amb discapacitat: Crear un
suport supramunicipal per a l’adaptació dels pobles i ciutats a través de la planificació,
l’assessorament i l’execució d’infraestructures adaptades; hem de buscar i crear recursos per
tal de generar municipis on tothom, tingui la capacitat que tingui, pugui desenvolupar un
projecte vital, per això necessitem fer inclusius tant els entorns educadors com les activitats
municipals i crear espais compartits i oportunitats d’ocupació.
11. Assolir més participació de l’administració municipal en la gestió sanitària del territori:
Defensem la salut pública de qualitat, l’atenció primària ha de ser realment de proximitat i
universal; rebutgem el tancament de centres, d’urgències i de serveis, així com la reducció de
personal sanitari i el copagament. No tolerem les llistes d’espera actuals. Volem transparència
en les dades.
12. Treballar l’educació com l’eix vertebrador i de progrés del nostre territori. Amb les retallades
al sistema educatiu s’ha posat fre a l’ascensor social que s’havia aconseguit en els darrers
anys. Des de l’administració local hem de participar activament en el disseny de les etapes
educatives del nostre territori, ja que posseïm la informació dels actius de la ciutat; programar
accions per combatre el fracàs escolar; posar de manifest que tota inversió en les etapes de 03, i la primària, son “estalvis” en els programes de segona oportunitat; hem de posar recursos
allà on són necessari i canviar els paradigmes que actualment no funcionen.
13. Fer de la cultura un valor públic de proximitat i accessible per a tothom, perquè l’entenem
com a imprescindible per construir el futur, creadora de riquesa cultural i generadora d’ocupació
i oportunitats. La cultura ha de ser el nostre eix aglutinador de cohesió; mai és una despesa,
sempre és una inversió.
14. Apostar per la sostenibilitat, un urbanisme compromès, que lluiti per una millor qualitat de
vida i contra les desigualtats: treballar per pal·liar els efectes del canvi climàtic amb una
mobili¬tat més sostenible, amb preferència per als vianants, la bicicleta i un transport públic
amb preus assequibles.
15. Impulsar l’equilibri territorial amb una política activa d’atenció a les neces¬sitats dels petits
municipis, reforçant el sector agroalimentari de proximitat, el turisme rural i la preservació del
sòl agrari com a factors econòmics de desenvolupament.
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16. Demanar un ple monogràfic sobre emergència social i reactivació econòmica al Parlament
de Catalunya i el Congrés dels Diputats.
Traslladar aquesta moció al grups parlamentaris del Congrés dels diputats, al president en
funcions de la Generalitat de Catalunya, a tots els Grups Parlamentaris amb representació al
Parlament de Catalunya, als i les Presidents/es i als grups municipals de les Diputacions de
Catalunya , a la FAVB, a la PAH i a les seccions Sindicals de la UGT i CCOO de Badalona.
SENYOR TÉLLEZ: Senyora alcaldessa, senyora secretària són molts acords i si els sembla
expliquem, jo crec que tothom l’ha poguda llegir, i expliquem l’esperit de la moció i passem a
votar.
SENYORA ALCALDESSA: Senyor Guijarro si li sembla fem això.
SENYOR GUIJARRO: Em sembla perfecte. Bé, una mica no és exactament la moció de les
hisendes locals, però sí que és una moció que intenta aprofundir en la capacitat dels municipis,
dels ajuntaments per tal de poder dotar-nos de recursos suficients en la lluita contra les
desigualtats. És ben cert que té setze acords, que potser és massa agosarada o que sembla si
més no, una carta al Reïs Mags, però sí que creiem que seria bo el fet d’aprofundir en la
capacitat dels ajuntaments perquè el món municipal i sobretot en un context com l’actual, doncs
esdevingui útil per identificar i combatre les desigualtats per situar el centre de l’agenda
política, el foment i la defensa dels drets socials.
SENYORA ALCALDESSA: Molt bé, doncs fem la roda d’intenció de vot o d’intervencions.
S’aprova amb els vots en contra del Partit Popular.
Votació:
S’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 15 dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos), Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya
- Avancem - MES, Partit dels Socialistes i Guanyem Badalona.
En contra, 9 del grup municipal del Partit Popular.
En aquests moments surt del Saló de sessions el regidor Miguel Jurado Tejada. Així mateix,
entren al Saló de sessions la regidora Eulàlia Sabater Díaz i el regidor Ferran Falcó Isern, els
quals passen a ocupar el seu escó.
5. Moció presentada pel Grup Municipal d'ERC-Avancem-MES sobre els atacs del Govern
de l'Estat a la normativa catalana sobre pobresa energètica.
El 23 de desembre de 2013 s’aprovà el Decret-llei 6/2013, pel qual es modifica la Llei 22/2010
de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya incloent:
a) Definició de pobresa energètica (nova lletra v a l’article 111-2)
b) Protocol a seguir en cas de talls de subministrament d’electricitat o gas (afegir 3 punts a
l’art. 252-4)
Aquesta llei impedia els talls de novembre a març i negociar el deute acumulat.
El govern de l’Estat va emetre recurs d’inconstitucionalitat la qual cosa suposà la suspensió de
la vigència i aplicació de la normativa
El Govern de la Generalitat aprova la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la llei
22/2010, de 20 de juliol, de Codi de Consum de Catalunya
En aquesta llei:
- L’art. 3 defineix que és pobresa energètica i persones en situació de vulnerabilitat
- L’article 17 especifica el procediment per evitar els talls de subministrament d’aigua,
energia i gas
- L’art. 18 inclou un telèfon d’informació gratuït per als serveis bàsics en les factures
- La disposició addicional primera, crea el Fons d’atenció solidària de subministraments
bàsics per tal que les unitats familiars que no poden complir els compromisos de pagament
dels serveis de subministrament d’aigua, electricitat o gas.
- Inclou una disposició derogatòria sobre el Decret Llei 6-2013 raó per la qual el Tribunal
constitucional (TC) va acordar no pronunciar-se sobre la constitucionalitat de l’esmentat
Decret
A instàncies de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH), l’Aliança per la Pobresa
Energètica (APE) i l’Observatori pels drets econòmics, socials i culturals (Observatori DESC) el
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Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica provinent d’una ILP
promoguda per aquestes entitats. Aquesta llei és vigent des del 6 d’agost
En aquesta Llei s’inclou l’article 6. Mesures per evitar la pobresa energètica
1.- Les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als subministraments bàsics
d’aigua, gas i electricitat
2.- S’ha d’establir la comunicació als Serveis Socials i la seva intervenció prèviament a la
concessió d’ajuts per evitar els talls de subministraments
3.- Les administracions públiques han d’establir acords amb les companyies de
subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin descomptes molt
notables en el cost dels consums mínims
4.- Abans d’un tall de subministrament cal l’informe dels serveis socials municipals i s’ha de
garantir el subministrament i l’aplicació dels ajuts necessaris del punt 3
5.- L’empresa ha d’informar d’acord amb l’art 17 de la Llei 22/2010
Ha estat aquest mateix mes d’octubre que el TC ha admès a tràmit el recurs
d’inconstitucionalitat emès pel govern de l’estat sobre els articles de la Llei 20/2014 relacionats
amb la pobresa energètica, en concret pel que ens afecta els articles 3, 17 i 18, 2 i disposa de 5
mesos per estudiar el recurs.
En relació a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l’Estat ha comunicat a la Generalitat
que considera discutible la constitucionalitat d’algun dels seus articles i per aquest motiu
demana una comissió bilateral Estat-Generalitat de tal manera que s’allarga el termini per
presentar recurs davant el Tribunal Constitucional del 6 de novembre al 5 de maig de 2015.
Durant aquest termini, doncs, la llei serà vigent.
El grup municipal d’ERC-Avancem-MES , davant la gravetat que suposa aquest nou intent del
govern de l’Estat de derogar legislació que garanteix els serveis bàsics a les persones en
situació de pobresa energètica tot just en aquest període de l’any presenta aquesta MOCIO i
demanem que es debatin i passin a aprovació del Ple de la Corporació municipal els següents
punts:
1.- L'Ajuntament de Badalona rebutja enèrgicament l'actitud del govern de l'estat espanyol en
allò que fa referència a recórrer al TC qualsevol resolució que la Generalitat de Catalunya porta
endavant per pal·liar la pobresa energètica
2.- Insta el Govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de suport a les persones que
es troben en situació d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica
3.- Donarà compliment a l’article 6.3 de la vigent Llei 24/2015, de 29 de juliol, en allò que fa
referència a l’establiment d’acords amb les companyies de subministrament per garantir que
concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums
mínims a càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen amb la prestació d’aquests
serveis
4.- Traslladarà aquest acord al Govern de l'Estat i al de la Generalitat de Catalunya per al seu
coneixement i efectes.
SENYORA ALCALDESSA: Molt bé, regidora Agnès Rotger, si us plau.
SENYORA ROTGER: Si descric una escena en què un nen fa deures al llum d’una espelma
tots pensarem Charles Dickens, Anglaterra segle XIX, cent anys abans que s’inventés això que
coneixem com l’Estat del Benestar però desgraciadament no és així. Avui dia en ple segle XXI
aquesta escena podria passar perfectament en algun lloc de Badalona. No se li escapa a ningú
que en una situació de crisis greu com la que vivint la pobresa energètica és un problema que
estan patint moltíssimes famílies. Als Serveis Socials del nostre Ajuntament, arriben
contínuament demandes d’ajuda en aquest sentit. Creiem que no és tolerable que ningú pateixi
fred a l’hivern, que els nens no es puguin banyar amb aigua calenta, o que s’hagin d’il·luminar
com dèiem amb una espelma, no és broma, no és un acudit, és així. No és digne, no és segur i
no és just que passin aquestes coses. Per això, tots els esforços són pocs per garantir els
subministraments bàsics per tota la població. Des de l’Ajuntament, a més de donar ajuts
individuals a les famílies ens hem adherit recentment com ja saben al programa contra la
pobresa energètica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que garantirà amb 700.000 euros
una ajuda per pagar els rebuts que la gent actualment no pot fer-ho. Però amb això no n’hi ha
prou. Un avanç en aquest sentit va ser la Llei 24/2015, la Llei de l’habitatge que també incloïa
la lluita contra la pobresa energètica, era un avanç claríssim i està amenaçat pel Tribunal
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Constitucional. Hem de ser ferms en la defensa dels sectors per desfavorits i no pot ser que
això que passa que el Tribunal Constitucional espanyol continuï actuant com un arma política
per desgastar al Govern de Catalunya i perjudicant a tots els ciutadans, votin el que votin, si és
que voten perquè alguns tampoc no ho poden fer. Per això, hem presentat aquesta moció i
confiem que els grups li donaran suport. Gràcies.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies. Comencem la roda de manifestació o d’intenció de
vot i d’intervencions. Ciutadans.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Ciudadanos está de acuerdo con muchos puntos que se tratan
en la moción sobre la pobreza energética y la manera de intentar subsanarlo pero el voto será
abstención, primero por el titulo de la moción, porque una moción que empieza “los ataques del
Gobierno del Estado a la iniciativa…” no es un titulo adecuado para una moción que se
presenta en un Ayuntamiento para luego pedir que se apruebe una ley, unas determinadas
medidas. Y por otro lado hay un punto del acuerdo que habla de que las empresas tiene que
bonificar a las personas que estan en situación de pobreza energética, que estoy de acuerdo,
pero no se puede cargar a los beneficios de la empresa si no que hay que hacerlo de otra
manera, a partir de normativas que se aprueben pero no tal y como está redactado ese
acuerdo. Por lo tanto, el voto de Ciudadanos será abstención.
SENYORA ALCALDESSA: Molt bé, moltes gràcies. El Partit Popular necessita algú recés, o
alguna cosa ? és que fa estona que estan parlant i si necessiten un recés el fem. Però en tot
cas, el desenvolupament del Ple amb persones que parlen en veu força alta, dons, no és
adequat. Pateixo pel Ple, perquè és molt molest anar sentint una persona que parla en veu alta,
mentre estan parlant les altres persones, és una falta de respecte al desenvolupament del Ple.
Votació:
S’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 16 dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES, Partit
dels Socialistes i Guanyem Badalona en Comú.
En contra, 8 del grup municipal del Partit Popular.
Abstencions, 1 del grup municipal de Ciutadans (Ciudadanos).
6. Moció que presenta el Grup Municipal de Convergència i Unió, de suport a la millora
de les connexions interurbanes en bus entre Badalona i el Maresme.
Badalona i els municipis de la costa del Maresme disposen durant 18 hores diàries del servei
de la línia R1 de Rodalies amb una freqüència d'un tren entre cada 6 i 8 minuts durant la major
part de les franges horàries. De fet, segons els Estudis de Mobilitat Quotidiana (2006),
municipis com el Masnou, Alella, Premià de Mar o Mataró generen des de o cap a Badalona
18.575 desplaçaments diaris (atrets i generats).
Tot i que totes les línies de la Direcció General de Mobilitat i Transport que comuniquen
Barcelona i el Maresme transcorren pel nostre terme municipal, només s'hi atura el servei de la
línia C10 que cobreix l'eix de la Nacional II al Baix Maresme. Així, els serveis a través de la C31
no s'aturen al terme municipal tot i que, com s'ha exposat, s'hi genera un flux important de
mobilitat. A més, a Badalona s'hi troben equipaments de referència per a la comarca: l'Hospital
Germans Trias i Pujol i altres equipaments sanitaris, l’OTG, l'Escola Pau Gargalló, l'accés a la
xarxa de Metro, etc...
En contrast a la nostra situació, municipis de la mateixa corona 1 com l'Hospitalet (zona de
Gran Via - Fira), El Prat de Llobregat (aeroport) o Montgat (estació de Montgat Nord), disposen
de parades de les línies interurbanes dins el terme municipal.
La solució senzilla per millorar la mobilitat entre Badalona i la comarca del Maresme consisteix
en l'establiment d'una parada en cada sentit en l'entorn de la sortida Badalona-Nord Mollet
(sortida 213) de l'autopista per on transcorren la majoria de serveis entre Barcelona i la
comarca del Maresme. Es proposa aquesta solució ja que la sortida és la única que disposa
d'entrada i sortida en tots dos sentits i d'un vial directe per enllaçar-hi, pel que minimitza el
temps addicional que requereixen els busos a la parada. A més l’entorn compta amb 3 línies de
bus metropolità que connecten amb la resta de la ciutat i el Barcelonès Nord.
A llarg termini, cal contextualitzar la prestació del servei al municipi amb l'execució de les
calçades laterals sentit Barcelona i les actuacions urbanístiques que es requereixin per
permetre unes càrregues i descàrregues àgils a les parades. A curt termini, es proposa
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implementar dos punts de parada i iniciar el servei en la franja nocturna, durant la qual es
queda sense servei directe Badalona i el Maresme.
D’aquesta manera, a banda de permetre una mobilitat 24 hores i 7 dies a la setmana des del
municipi es promou l’ús del transport públic per mobilitat obligada i la mobilitat vinculada a l’oci
nocturn dels joves.
A més, cal destacar que la implementació d'aquestes parades pot l’ocupació de les línies
interurbanes així com també les validacions, pel que s’aconsegueix generar una demanda que
incrementa la rendibilitat social.
És per tot això, que demanem al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
1. Demanar a la Direcció General de Mobilitat i Transports l'anàlisi sobre els serveis que es
consideren que, per demanda i rendibilitat social, poden efectuar parada al terme municipal de
Badalona amb la implementació de dos punts de parada, un per sentit.
2. Proposar al Consell de Mobilitat de Badalona que organitzi una sessió explicativa de la
proposta.
3. Fer arribar aquest acord a la Direcció General competent, a l'ATM, a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, a l'empresa TUSGSAL, a la FAVB, al Consell de Mobilitat Sostenible i el Transport
Públic i la Taula de la Mobilitat de Badalona.
SENYORA ALCALDESSA: Regidor Ferran Falcó
SENYOR FALCÓ: Si vol, llegiria la part expositiva per si algú regidor no ha tingut temps de
llegir-se-la i els acords ja els han vist que són de demanar una anàlisis d’aquesta proposta, de
proposar que el Consell de la Mobilitat la conegui i la pugui valorar i fer-la arribar allà on
pertoca. En tot cas, és una proposta que parteix de la realitat que Badalona i els municipis de la
costa del Maresme disposen durant 18 hores diàries del servei de línies R1 Rodalies amb una
freqüència d’un tren entre 6 i 8 minuts, durant la major part de les franges horàries i de fet
segons els estudis de mobilitat quotidiana 2006, municipis com el Masnou, Alella, Premià o
Mataró generen des de o cap a Badalona més de 18.000 desplaçaments diaris. Tot i que totes
les línies de la direcció General de Mobilitat i Transport que comuniquen Barcelona i el
Maresme transcorren pel nostre terme municipal només s’hi atura el servei de la línia C-10 que
cobreix l’eix de la Nacional i el Baix Maresme. Així, els serveis que es donen a través de la C31
no s’aturen a la nostra Ciutat tot i que com s’ha exposat es genera un flux important de
mobilitat. Expliquem en aquesta moció que hi ha des d’aquest accés de la C-31 diversos
equipaments estratègics de la ciutat com són: L’hospital Germans Trias i Pujol, l’escola Pau
Gargallo, l’accés a la xarxa de metro etc. Diem que en contrast amb aquesta situació municipis
de la mateixa Corona 1 com l’Hospitalet, el Prat o Montgat disposen de parades de les línies
interurbanes dins del terme municipal. I diem, que la solució és senzilla per millorar la mobilitat
entre Badalona i la Comarca del Maresme, consistiria en l’establiment d’una parada en cada
sentit en l’entorn de la sortida Badalona Nord-Mollet sortida 213 de l’autopista, per on
transcorren una majoria de serveis entre Barcelona i la comarca del Maresme i a llarg termini
aprofitar la futura construcció del lateral que esperem que pugui començar en aquest mateix,
vaja que començarà en aquest mateix mandat i es posarà en servei esperem també en aquest
mateix mandant, que arriba des de President Companys fins a la Pineda per situar l’altra.
D’aquesta manera, a més a més de permetre una mobilitat 24 hores set dies a la setmana des
del municipi, es promouria l’ús del transport públic per mobilitat obligada i per la mobilitat
vinculada a l’oci nocturn de la gent jove. A més, caldria destacar que la implementació
d’aquestes parades pot .., bé al final és igual perquè parlem de rendibilitat social etc. Bé, és
una proposta més en termes de mobilitat, vostès s’han d’imaginar doncs que les línies de bus
públic que creuen la C-31 ens puguin aturar a Badalona en sentit Maresme i en sentit
Barcelona quan tinguem aquest lateral construït i que tot això ara el puguem començar a
demanar que s’estudiï per acabar-ho implementant en el mateix moment que puguem estrenar
aquest futur lateral.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies. Comencem la ronda de manifestació i intenció de
vot i si hi ha alguna intervenció.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ : A favor.
SENYORA ALCALDESSA: Maria.
SENYORA ALCALDESSA: S’aprova per unanimitat. Perdò.
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SENYOR GRACIA: M’agradaria fer una breu intervenció,si bona tarda a tothom, regidors,
regidores, veïns, veïnes. Nosaltres votarem a favor de la moció, però si que ens agradaria
afegir la importància que té la connexió de l’estació de Montgat amb el barri de Canyadó i
l’Hospital Germans Trias i Pujol. I que això són deures pendents que té l’Àrea Metropolitana
quan faci la revisió de les línies d’autobús rodat a la ciutat. I que m’agradaria que quedi en acta
perquè aquest tema jo crec que és una assignatura pendent que té el barri de Canyadó i fins i
tot el de Manresà que queda molt a prop de l’estació de Montgat de la connexió amb l’Hospital
Germans Trias i Pujol que actualment ha d’anar cap el centre fer transbordament i connectar
amb l’hospital, això també faria que..., hi ha un congestió al centre de la ciutat d’autobusos per
agafar també el tren de rodalies que es podria descongestionar amb l’estació de Montgat. I
m’agradaria que això quedés reflectit a l’acta.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies, passem al següent punt. Ara entraríem, crec ja, al
punt que hem votat, que hem inclòs d’urgència. Que té incorporada una, va adjunt a una
paraula, per tant, li donaríem la paraula.
Votació:
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor, 25.
En aquests moments entren al Saló de sessions la regidora Mª Jesús Hervás Mínguez i el
regidor Miguel Jurado Tejada, els quals passen a ocupar el seu escó.
7. Moció presentada pels grups municipals del Partit Popular, Partit Socialista de
Catalunya, Convergencia i Unió i Ciutadans Badalona en suport a l'entitat " Marxants de
Badalona".
L’entitat “Marxants de Badalona” va fundar-se fa uns anys com agrupació dels paradistes dels
“Encants” de la nostra ciutat. Es va crear amb l’objectiu d’agrupar les diferents demandes per
plantejar-les amb èxit davant els diferents governs municipals i per tirar endavant iniciatives de
promoció dels “Encants” de Badalona.
Després de diferents anys de trajectòria, els “Marxants Badalona” han aconseguit mantenir en
estat de bona salut els “Encants” dels dimecres, divendres i dissabte després d’una dura i
complexa crisi econòmica.
El passat 15 de desembre es va celebrar una reunió entre el nou govern municipal (CUP, ERC,
ICV-EUiA) i aquesta entitat per tractar de diversos temes. El govern municipal va anunciar que
en data de 27 de novembre el regidor de l’Àmbit de Badalona Pròspera i Sostenible, Àlex
Mañas, amb el vistiplau de l’Alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, va signar un decret de
convocatòria pública en règim de lliure concurrència per a l’atorgament de noves autoritzacions
de venda als mercats de marxants de Badalona.
Va ser llavors, quan els “Marxants Badalona” van aixecar-se de la taula i plantar al govern
municipal com a símbol de protesta davant un fet insòlit i sense precedents. Que l’Alcaldessa
de Badalona, Dolors Sabater, signi amb secretisme un “decretazo” per adjudicar 38 noves
parades als “Encants” del divendres i el dissabte vol dir que governen d’esquenes a la ciutat i
demostren el menyspreu cap a les entitats implicades en el sector.
Aquest “decretazo” demostra la nul·la aposta per la transparència d’aquest govern per prendre
decisions importants, deixant de costat la participació que cal en aquests processos tan
importants que poden canviar de forma notable la estructura dels “Encants”.
Tot això es produeix després de que l’entitat “Marxants de Badalona” hagués demanat en
repetides vegades al nou govern municipal diverses recol·locacions i canvis d’ubicació d’actuals
paradistes dels “Encants”.
Són per aquests motius que el Grup Municipal del Partit Popular, Partit Socialista de Catalunya,
Convergència i Unió i Ciutadans Badalona proposen a l’Ajuntament Ple l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer.- Exigim al govern municipal la paralització del decret de convocatòria pública
d’adjudicacions de noves parades als “Encants” de forma urgent.
Segon.- Demanem que el govern municipal atengui de forma urgent les demandes dels
marxants en el que es refereix a recol·locacions i canvis d’ubicació.

Ple sessió núm. 17 / 22-12-2015

pàg. 170

Secretaria General

Tercer.- Elaboració d’un informe tècnic de la possible ubicació dels paradistes actuals com de
l’ampliació dels 38 més al barri del Progrés tenint en compte el seu entorn comercial.
Quart.- Constituir la Comissió de l’Ordenança Municipal d’Encants de Badalona i actualitzar
l’ordenança amb l’acord dels agents implicats i els Grups Municipals de l’Ajuntament de
Badalona.
Cinquè.- Redactar un pla d’organització dels “Encants de Badalona” per evitar nous episodis
com l’actual.
Sisè.- Donar compte de la aprovació d’aquesta moció a l’entitat “Marxants de Badalona” i la
FAVB, si s’escau.
SENYORA ALCALDESSA: Passem la paraula al senyor Francisco Javier Oriola Rodríguez,
president de l’associació de Marxants de Badalona. Moltes gràcies, per la seva assistència aquí
i escoltem la seva paraula, no sé si podríem moure una mica l’atril.
Senyor Francisco Javier Oriola Rodríguez, com president de l'Associació de Marxants de
Badalona. Assumpte: Trasllat dels encants del dissabte.
SENYOR ORIOLA: Per mi estic bé.
SENYORA ALCALDESSA: D’acord.
SENYOR ORIOLA: Bona nit, senyora alcaldessa, senyors regidors, regidores. Abans de
començar m’agradaria, només un minut, utilitzar un minut del meu temps per explicar una
miqueta el fet que estem ara asseguts aquí en el Ple. Quan el senyor Mañas va arribar al
govern a la regidoria de Comerç, el primer que va fer abans de ni tan sols sense asseure’ns ni
una sola vegada, el primer que volia fer era treure, treure literalment unes parades
d’alimentació que amb l’antic Govern vam arribar a un acord amb una gestió per part de
l’Associació de Marxants que s’utilitzaven per la dinamització d’aquests mercats. Bé, el senyor
Mañas el primer que volia fer era treure’ls, després d’una discussió, d’unes negociacions, que
ens quedaven, però que la gestió per part de l’Administració ens la trauria. Primer, no era legal,
després no li agradava, després no sé que més. Bé li haig de dir que per part de l’associació de
Marxants de Badalona, tot hem fet legal, això ho diu un document reglat, que ha signat el
senyor Mañas. Segons la nova directiva europea el silenci administratiu en aquest tipus de
document és en positiu. I a dia d’avui , no tenim cap resposta de l’Ajuntament on es digui que
han malament perquè se’ns tregui aquesta gestió, vull dir, no tenim. Llavors per part de
d’associació de Marxants es va fer tot completament bé i legal, si hi ha algú que no ho està fent
bé en aquest cas, evidentment, el senyor Mañas. Com a segon punt, i passem molt de
puntetes, podem profunditzar un munt, però passem molt de puntetes perquè anirem al tema
que realment ens interessa. El segon punt on vam discrepar és com portar la documentació els
marxants, és indignant, és humiliant. O sigui, els marxants estem obligats per llei a cada any a
actualitzar la nostra llicència. Demostrar que estem al corrent de pagaments per l’exercici de la
nostra activitat. Com que utilitzem via Pública, així ho marca un decret de la Generalitat, doncs,
així ho fem, no hi ha cap problema. Però és que ens diuen que hem d’anar o a un Centre Cívic,
o a un altre amb horari laboral,que no podem anar per les tardes, que després el senyor regidor
em va dir que passaria els sobres, que si ara els passo, que si ara no els passo, bé tota una
pel·lícula que hi havia muntada al voltant, i al final que hem hagut de fer els marxants? deixar
les nostres parades en horari laboral, anar a buscar aquesta documentació, un requeriment
d’aquesta documentació per després tornar a portar aquesta documentació. És a dir, i això ho
hem discutit per activa i per passiva amb el senyor Mañas. No ha fet res, passiu, bé si s’ha
limitat a passar un paper dient baixeu allà baix que en allà a dintre de la furgoneta us donarem
uns papers i aneu fent. Però tampoc ho ha fet.. Jo pregunto, perquè no podem utilitzar les eines
que té l’Administració?. Al Viver està obert els dijous a la tarda, perquè no se’ns dóna aquesta
oportunitat, de portar aquests documents? No, el senyor Mañas diu que no. O sigui, no entenc
perquè un edifici com és el Viver, una administració pública perquè no se’ns dóna l’oportunitat
d’anar per les tardes. Que no demanem ni que siguin hores extres, ni que facin res, si està
obert, perquè no ens podem adreçar? I, tenir que fer cues d’hores i de quaranta minuts, de dos
hores. Que no és que ho digui jo, que molts companys han marxat, de dues hores de cua per
entregar, no estem demanant ni noves llicències,no, no d’entregar una documentació,
lamentable, això és humiliant. I, el tema que insisteixo, que passaré molt, molt per sobre. El
tema que ve a la moció, són aquestes 30 parades, això ja ha sigut la gota que ha vessat el got,
o sigui ja és l’últim que m’esperava de l’Àlex. Això es signa el dia 27, Àlex , el dia 2, tu i jo ens
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veiem al mercat no em diu res, el dia 4 no només ens veiem és que prenem un cafè junts, no
em diu res. El dia 5, ens tornem a veure, no em diu res i quan quedem per anar a veure , jo no
se si el hipotètic canvi que ens vol fer del mercat del dissabte del barri de La Salut, del Turó
d’en Caritg, perdó, el Mercat Torner, doncs, en lloc de citar-me en el lloc sobre el terreny per
veure el tema, em cites al teu despatx. I aquí és on ens dius, si això està signat, si van trenta
parades més. O sigui, amb quin consens, o sigui, de que serveixen les reunions que tenim amb
tu ?, de que serveixen les reunions que tenim amb vostè ?. Amb vostè ens vam veure el dia 9
de novembre, senyora alcaldessa, de què serveix aquest diàleg fluid que hem de tenir amb les
associacions? No serveix de res, no es recorda en aquella reunió que vam tenir, el senyor Alex
Mañas va dir volem, unes de les peticions, volem estar a la Comissió de l’Ordenança, la nova
ordenança de venda no sedentària de Badalona, el senyor Mañas va dir que si. A l’endemà, o
l’altra ja deia que no, que no podia ser, que ens informaria paral·lelament, és una darrera de
l’altra, o sigui, no serveix de res. La nostra petició és que no es donin més parades el dissabte,
al Turó d’en Caritg, si hi ha realment una voluntat política de canvi de mercat, un canvi
d’ubicació, anem a canviar aquest mercat que ara és el moment ideal per les dimensions, és
molt més fàcil acoplar un mercat en un altre lloc quan tens més metres, quan tens menys
parades i més metres, fent aquest canvi de mercat, d’encants, veiem les parades que hi ha
disponibles, estudien el mixt comercial que hi ha, no tant dels Encants també del voltant del
comerç que hi ha, perquè el comerç també són botigues exactament iguals, fent aquest estudi i
el tenim. Jo pregunto, Àlex tenim un mixt comercial als Encants ?. No existeix, qui és
l’il·luminitat que sap les paredes o les carències que poden haver-hi els dissabtes, però si no
existeix aquest mixt comercial. Com podem posar 2 parades més de roba, com podem posar 2
paredes d’alimentació, com sap que falta una xurreria, com sap .... però si no existeix aquest
mixt comercial. Si no hi ha aquest estudi, si els mercats de Badalona estan sobredimensionats
a excepció del dimecres. O sigui, si un mercat està bé que tingui, senyora alcaldessa vostè em
comentava és que tenim sol·licituds, tenim instàncies per fer, bé doncs segur però com a tots
els mercats, com a tots els ajuntaments, vull dir a tots. Però si uns mercats per ser bons,
necessiten 150 paredes, són 150 parades que necessita, per això demanem aquest estudi, un
estudi de viabilitat, de fer aquest canvi del mercat, un estudi d’un mixt comercial, un estudi. Si
després fan falta més parades posem-les perquè tingui un atractiu més el Mercat però no sé
quin fi col·locar aquestes 30 parades més. Sembla ser que aquestes 30 parades són la solució
a tots els nostres problemes, Àlex, ho solucionem tot amb 30 parades?, vull dir des de que fa 6
mesos que estàs Àlex no hi ha ni una sola proposta, ni una se’ns ha presentat que digui anem
a millorar alguna cosa, tot el que s’ha presentat com comentava treure d’alimentació, treure
això.. fer anar malament als marxants, ni tant sols dir-li a un tècnic no, no habilitem dos dijous
per entregar documentació, ni tan sols això. I ara vol col·locar 30 parades més? Bé, espero que
em contesti. Gràcies.
SENYORA ALCALDESSA: Molt bé, gràcies per la seva intervenció i em permetran que degut a
aquesta interpel·lació tan directa que ha fet la persona que ha agafat la paraula respecte al
regidor, que abans de passar a l’exposició de la moció li doni la paraula al regidor, si us plau.
SENYOR FERNÁNDEZ: Si això no representa la multiplicació d’intervencions per part del
Govern.
SENYORA ALCALDESSA: No, no li dono la paraula, li dic clarament,per la interpel·lació directa
crec és just fer-ho així.
SENYOR MAÑAS: Si senyor Oriola, bona nit i bona nit a tot el públic i als marxants que n’hi ha
aquí presents primer de tot l’agreixo el to de la seva intervenció. Dir-li alguna de les coses
prèvies que vostè m’ha comentat. Quan ha comentat el tema de les parades de fruita ha comès
una inexactitud, jo a la primera reunió que tinc amb una entitat de comerciants és amb
l’Associació de Marxants, crec que la tercera setmana de juny i aquella mateixa setmana els hi
dic que el tema de la fruita és un tema que hem de canviar. I els hi dic que jo autoritzaré
aquesta fórmula de què vostès paguen com a entitat sense ànim de lucre per després llogar a
particulars parades de venda de fruita l’autoritzaria només el 27 de setembre. Això és el que jo
els hi dic a la primera reunió a la tercera setmana de juny, ho dic per rigor perquè vostè ha dit
que no s’havia comentat res, no és cert, s’ho vam dir a la primera reunió. A partir d’aquí senyor
Oriola van haver-hi tires i arronses, vam obrir un procés de negociació, i amb el tema de la
instal·lació de fruita en el Mercat de Nova Lloreda en aquests moments entre l’Associació de
Marxants i l’Ajuntament existeixen uns acords, uns acords que s’estan respecten. I vostès ens
van dir, no ens preocupa ja tant el model de com a gestionen aquestes paredes de fruita, sinó
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el que ens preocupa és que aquestes parades d’alimentació ens porten públic i això per a
nosaltres és important. L’Ajuntament va atendre aquesta petició seva i ara el model de gestió
és que aquests paradistes demanem la petició directament a l’Ajuntament i l’Ajuntament els hi
concedeix el permís per instal·lar aquestes parades de fruita. I a partir d’aquí hem arribat a una
sèrie d’acords amb la seva associació per seguir assumint amb els recursos municipals la tasca
de promoció dels Encants que vostès feien amb els recursos que obtenien d’aquesta parada
d’alimentació. Jo crec que podem estar d’acord o no, però les parades existeixen, es
compleixen amb allò que vostès principalment demandaven que era un pol d’atracció, si hem
canviat la fórmula de gestió i hem adoptat una fórmula de gestió que com Ajuntament ens
sembla més correcta. Jo seguiré defensant que el model de pagar taxa com a entitat sense
ànim de lucre per després vendre l’espai públic a particulars per fer una activitat comercial no
m’agrada. I que ha més a més, si no és un fet puntual sinó que és fa una setmana darrera
d’una altra durant anys, anys i anys, crec que estem cometent, bordejant segurament la
legalitat del que representa la taxa d’activitat de domini públic per a entitats sense ànim de
lucre perquè no estem parlant ja d’una fira ocasional. Respecte al procés de renovació de
documentació , jo ja us ho vaig comentar que al mes de juliol de l’any que ve ens reunim per
parlar del procés de renovació de l’any que ve. Vostès es van queixar de quin era el
procediment que s’havia decidit, el procediment consistia en què el centre Cívic de Can
Cabanyes els divendres i els dissabtes perquè vostès estan als Encants de Montigalà i als
Encants d’en Caritg i el Centre Cívic de La Salut els dimecres, que és quan vostès estan als
Encants als dimecres, va semblar que era apropar l’entrega de documentació al lloc de les
parades. En aquell moment, vam dir, vostès manifestaven que no era del tot correcte que no
els hi anava del tot bé. Jo els hi vaig dir, escolta Xavi no et preocupis que qui no pugui anar,
portarem els sobres personalment. Com que els sobres per portar personalment eren més de
200, jo el truco a vostè, un dimarts a la tarda, i li dic escolta passarem, es posaran els dos
directors de mercats en un punt per entregar la documentació, passarem l’assessora i jo
parada per parada informant que es vagi entregant la documentació. Respecte que es pugui fer
per la tarda, que es pugui fer on-line, que es puguin millorar els tràmits, que el tràmit pugui ser
molt senzill, molt més senzill, que no es tingui que portar tanta documentació, amb això estic
plenament d’acord amb vostès. Jo si parlem al juliol, amb sis mesos de temps per muntar el
dispositiu i pacten el dispositiu de com es fa renovació de la documentació en l’associació, que
aquest si crec que és un paper important que pot tenir l’associació. Respecte al procés de
modificació de l’ordenança, la comissió ja està creada i el que se’ls hi ha dit és que tenim 6
mesos, d’aquí fins al juliol segons ens marca la llei per adaptar l’ordenança a la nova normativa
comunitària, anteriorment no s’havia creat aquesta comissió, ja s’ha creat. I els que se’ls va dir
a la reunió del dimarts passat al meu despatx, és que abans de convocar la comissió que
formen part els grups municipals, que per normativa diu que formen part els grups municipals
perquè és la comissió de redacció d’una ordenança, els hi enviarem a vostès una proposta
perquè vostès opinin per escrit abans d’anar a la comissió redactora d’aquesta ordenança i que
paral·lelament anirem fent el procés entre els grups municipals i vostès. Respecte al tema de
les ampliacions, senyor Oriola, nosaltres, jo li dono la raó en un tema, jo sóc un ferm convençut
i, ho sap des del primer dia, de què els Encants dels dissabte hem d’estudiar el seu trasllat. Sóc
un gran convençut d’abans de ser regidor de Comerç quan parlàvem vostès de que els Encants
dels dissabtes els hem de traslladar. No sé si a la zona del Mercat Torner, ni sé si a la zona
dels Països Catalans, no vull hipotecar cap hipotètica possible reforma del Mercat Torner amb
un trasllat dels Encants, però sóc un ferm convençut de que segurament hem de canviar
l’emplaçament perquè entre els Encants dels dimecres i els Encants dels divendres de
Montigalà, els del dissabte queda molt al mig del mateix públic, està al costat d’un centre
comercial, està al costat del Passeig de La Salut i és més en la redacció de l’ordenança que el
juliol hem de tenir aprovada, és en l’ordenança on haurem de determinar el lloc exacte dels tres
Encants de Badalona. Per tant, en un termini molt breu de temps haurem de determinar si
podem fer el trasllat o no, no només vostès i el Govern, els set grups Municipals, el trasllat dels
Encants no és una decisió que tingui que prendre ni el regidor de Comerç ni els dos regidors de
Govern, ni els dos regidors de Govern amb l’Associació de Marxants sinó que haurem de
prendre primer també els set grups municipals perquè jo crec que és una decisió molt
transcendental. Llavors aquí hi ha un tema, nosaltres hem aprovat en aquest mateix Ple fa molt
poc, una horeta i mitja, el mateix procediment per adjudicar parades al Mercat de Pomar,
perquè joc crec que l’obligació del regidor de Comerç és que quan hi ha vacants és treure-les a
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concurs, a concurs amb criteris objectius, amb criteris amb imparcialitat i amb criteris a ajuda a
concurrència. I aquest procediment que és habitual que és treure les parades vacants a
concurs, doncs, jo li puc dir que jo no li informat als venedors de Pomar que avui treien a
concurs les parades vacants al Mercat de Pomar. I que quan hem portat altres parades aquí,
no hem informat als mercats perquè és obligació del regidor de Comerç treure les vacants.
Quina és la gran diferència ? Vostès parlen de 30 paredes més, jo no parlo de 30 parades més.
Jo parlo de cobrir vacants, no estem ampliant el mercat, estem cobrint vacants. Per què volem
cobrir vacants? Perquè jo crec que en el Mercat del dissabte, senyor Oriola, la manca d’oferta,
els forats entre parades i parades són el que fan també poc atractiu aquest mercat. I això, ho
diuen fins i tot els documents que vostès m’envien i els estudis que es fan sobre mercat de
venda no sedentària, que la manca de regularització, el fet de que s’hi puguin instal·lar perquè
hi ha un forat venedors que no tenen llicència o venedors il·legals o que s’ampliïn parades de
forma irregular va en contra d’aquells marxants que paguen la seva taxa religiosament i no
s’amplien la parada. I després, senyor Oriola, després tindrà un altre torn, tenim 123 peticions
per tenir parades a la ciutat de Badalona. Aquests 123, que molts són d’ells són marxants, que
han fet peticions a l’any 2015, els hem de tenir en compte o no els hem de tenir en compte? O
sigui, com ho fem ?. La moció del Partit Popular parla d’un fet excepcional i sense precedents,
és un fet excepcional i sense precedents perquè en els últims 8 anys no hi havia hagut cap
convocatòria pública en règim de lliure concurrència per donar llicencies als Encants. Exacte,
és un fet excepcional i sense precedents. Que és el que pretenem? Que hi hagi un procediment
obert, objectiu clar amb criteris tècnics, que no sigui el regidor qui adjudiqui a dit les peticions,
que hi hagi un concurs públic amb criteris tècnics, no rigui senyor Oriola, no rigui, perquè vostè
sap que el que li estic dient és veritat perquè a l’any 2011 es van donar 70 autoritzacions, 19
transmissions, 69 ampliacions, 33 canvis d’ubicació i 11 canvis de vendes d’articles i li puc anar
sumant. El que nosaltres pretenen, senyor Oriola és treure les vacants del divendres, no
ampliar sinó treure les vacants del divendres i del dissabte, per què? Per ordenar. I com els hi
vaig dir a la mateixa reunió el dimarts, i aquí va començar a anar molt malament la reunió que
no volíem atendre peticions individuals ni d’ampliacions, ni de canvis de trasllat. Jo textualment
a la reunió de dimarts els hi vaig dir, ens doneu fins al 15 de gener per fer-vos una proposta de
com reorganitzar les paredes del encants del dimecres de forma que tothom pugui estar satisfet
i que ningú estigui mal ubicat? Vostès sap com va transcorre la reunió a partir d’aquell moment
i he de dir que vostè en aquell moment va ser una persona molt sensata que ens va ajudar
davant dels seus companys a dir escolteu el que estan dient no és tan irracional que és dir
anem a posar ordre en el mercat del dimecres, anem a mirar com reubiquem totes les paredes i
partir d’aquí atenem les peticions individuals que puguin haver-hi de canvis d’ubicacions o de
canvis d’ampliacions. El que nosaltres pretenem és mitjançant un criteri objectiu on no hi haurà
intervenció política, on no es concediran parades a dit i no estic parlant de vostès, estic parlant
de que com que no hi havia un procediment establert i no hi havia una convocatòria pública,
doncs, s’anava donant parades. Que faig jo amb les peticions que tinc? Que faig amb les 123
peticions que tinc de l’any 2015 per tenir parades a Badalona i amb les peticions d’ampliació
que tinc o de canvi d’ubicació? Que algunes arriben per instància, d’altres truquen per telèfon,
d’altres me les envien vostès, d’altres arriben per whatsapp, doncs, com que no hi ha un
procediment establert la gent no sap com fer-ho, això és el que ens està passant ara en els
mercats de Badalona. El que pretenen és treure a concurs, donar les parades que si vol ara
parlem del mixt comercial, però si tinc temps i me’l dóna l’alcaldessa, li puc explicar una per
una les parades que trèiem a concurs per demostrar que no estem fent la competència als
venedors preexistents i a partir d’aquí que hi hagi una llista d’espera i cada vegada que es faci
una transmissió, cada vegada que hi hagi una petició nosaltres puguem contestar que hi ha
una llista d’espera, que hi ha hagut un concurs, que hi n’han hagut uns criteris tècnics i que de
forma objectiva s’estableixen les parades. Gràcies senyora alcaldessa.
SENYORA ALCALDESSA: Molt bé, passem ara a la defensa de la moció.
SENYOR FERNÁNDEZ: Si senyor Mañas la moció, no és només del Partit Popular, és de tots
els grups de l’oposició. A la moció no es critica el què, a la moció es critica el com, vostès van
arribar aquí com el govern del diàleg, com el Govern de la transparència, com el Govern de la
participació. I al final han quedat com el Govern del decretazo, perquè senyor Mañas, això és
un decretazo. Vostè ha signat un decret de convocatòria pública per a cobrir unes vacants en
els Encants Municipals, d’esquenes als primers afectats i als primers interessats que són els
actuals paradistes. Vostès han signat repeteixo, un decret d’esquenes a aquells que més els
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interessa saber que es signa aquest decret. Per tant,aquí no ha hagut diàleg ni participació ni
ha hagut transparència. I això és el que nosaltres critiquem, nosaltres no critiquem que es
convoquin noves parades en els Encants si l’organització si l’entitat està d’acord. Nosaltres
aquí no ens fiquem, nosaltres ens fiquem, estem criticant el com vostè ha actuat i ja és la
tercera vegada senyor Mañas que actua de la mateixa forma. Primer, decidint unilateralment
retirar o impedint que es puguin instal·lar les paredes d’alimentació, va acabar cedint, vull dir
que no tenia raó. Segon, fent aquell embolic de fer entregar als paradistes, que això jo ho he
vist, i ha estat una imatge crec que vergonyosa i s’ho han dit els paradistes fer entregar als
paradistes la documentació en un furgó de la Guàrdia Urbana en ple mercat. Això és una
imatge vergonyosa, i que jo he vist i molts ciutadans també han vist, i crec que no es duria
tornar a repetir. I la tercera és que vostè signa en data 27 de novembre i es publica en un diari
el dia 3 de desembre la convocatòria de noves parades en els mercats. Quan vostè això ho
informa si no m’equivoco i si no que em corregeixin els paradistes o vostè mateix, el 15 de
desembre, és el 15 de desembre quan vostè informa d’un canvi tan transcendental que canvi
l’estructura del mercat d’aquest tema. I nosaltres el què demanem és que si vostès són el
Govern de la transparència convoquin aquesta Comissió Redactora de l’Ordenança de
Encants, en la qual estem també els grup municipals i en la què estan els agents implicats i que
ens diguin això, ens ho comuniquen ens posem d’acord o no ens posem d’acord però
comuniquin-ho. Però vostès el que han fet és actuar d’esquenes a aquells que això els afecta
directament. Per tant, vostès i amb la trajectòria de 6 mesos que porten, perquè aquesta no és
la primera, perquè podríem parlar d’entitats esportives o podríem parlar d’entitats veïnals que
porten esperant 7 mesos una reunió, podríem parlar de molt. Vostès en 6 mesos han demostrat
que el diàleg, la participació i la transparència han fracassat rotundament, han fracassat
rotundament perquè vostè diu que això no és un fet excepcional i sense precedents si que ho
és, perquè nosaltres sempre que volíem afegir un canvi en els Mercats de la Ciutat
consultàvem amb les Entitat. I havia un diàleg fluid, a vegades es posàvem d’acord i a vegades
no, però hi ha havia un diàleg i aquest diàleg no n’ha hagut, per tant, senyor Mañas això si que
es un moment excepcional i sense precedents. Vostè ha convocat més de 30 parades noves
en un Mercat sense encara fer els canvis que els hi demanaven els paradistes, per tant si que
és un acte excepcional i sense precedents. Jo li demanaria que a partir d’ara i amb la trajectòria
que vostès porten de 6 mesos no donessin lliçons del que no n’han fet perquè de moment com
estan governant vostès és d’esquenes a la Ciutat.
SENYORA ALCALDESSA: Abans de passar a la ronda de paraules, voldria, en tots cas que
matisessin i diguéssim les coses pel seu nom. No hi ha hagut cap ampliació de parades, hi ha
hagut una cobertura de vacants, o sigui aquests mercats es va aprovar per Ple en el seu
moment quin nombre de parades havien de tenir, no recordo quin Ple va ser, és un ple antic,
però en tot cas fa molts anys, crec que era el 2007 es va aprovar quin nombre de parades
havíem de tenir aquests mercats i això no s’ha modificat,vull dir, que en tot cas no parlem
d’ampliació de parades perquè el que s’ha fet en tot cas és la cobertura de parades. El concurs
per cobrir les vacants perquè hi ha una llista de 123 persones que estan exigint a l’Ajuntament,
estan demanant perquè aquestes vacants no s’estan cobrint. Vull dir en tot cas, parlem de les
coses pel seu nom, no l’hem de discutir.
SENYOR FERNÁNDEZ: Crec que l’he deixat molt clar al començament de la meva intervenció,
estem criticant el com no el què.
SENYORA ALCALDESSA: Però concretem també el motiu pel qual ho critica, perquè no és el
mateix parlar d’una ampliació, seria molt diferent l’excepcionalitat si aquí a un mercat que li toca
tenir 200 parades nosaltres ara haguéssim decidit que n’ha de tenir 230 i ens haguéssim saltat
un acord de Ple, això si que seria una cosa excepcional i seria una cosa denunciable, però aquí
estem parlant d’una altra cosa, però en tot cas obrint el torn de paraules i ja tindrem temps de
discutir. D’acord. Algú grup vol intervenir.
SENYOR SUBIRANA: Si, nosaltres si que volem intervenir i efectivament jo si vol li explico
perquè el 2007 estàvem nosaltres al Govern. Però més enllà d’arribar a aquest punt a mi
m’agradaria, encara que em repetiré perquè el representant del partit Popular ha fet esment, jo
crec que el representant , el president de l’Associació de Marxants ho ha dit clar i català i vostè
senyor Mañas la primera albiolada va ser el tema de les parades que ha comentat de treure-li,
si albiolada, jo això ja li vaig dir a vostè. Vostè va començar a fer una albiolada que era per
l’article 33 trec les parades de fruita sense tindre cap de tipus d’opció alternativa per aquesta
gent, després ha rectificat etc.. Vostè i jo ja hem parlat, jo hi ha coses que sap que coincideixo
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amb vostè però les formes no. I per tant, i els ho saben i per tant aquesta era la primera
albiolada que vostè va fer. La segona, també ho ha comentat el company del partit Popular va
ser el fet de posar una furgoneta de la Guàrdia Urbana que jo m’agradaria saber, la
responsable que crec que és l’alcaldessa de posar una furgoneta als mercats, doncs, per poder
distribuir la documentació amb els paradistes malgrat també a i em va arribar que vostè senyor
regidor anava una parada per parada que després no va fer a entregar els papers però que
després no va fer-ho, però que això estava bé, però una furgoneta de la Guàrdia Urbana que jo
crec que han de fer servir. Jo crec que aquella furgoneta hauria de fer-se servir per tota la gent
il·legal que un divendres, o, en metre i mig i aquí hi ha gent que ho pot certificat hi havíem 7
persones venen il·legalment amb metre i mig als passadissos i això és constantment el que
està succeint cada vegada que hi ha un mercat, sigui divendres, dissabte com dimecres. I això
és un tema que jo crec se’l passen doncs per alt. Tercera albiolada, la de l’ordenança, si, si,
són albiolades perquè són .. miri hi ha l’article, que jo sàpiga, hi ha, senyor Mañas no rigui
perquè ja ho sap que això li he dit a vostè, eh que hi ha una ordenança municipal d’Encants
aprovada? L’article 4 d’aquesta ordenança, jo li lleixo perquè potser no ho sap, diu d’entre altre
“para lograr una mejor organización y control y con estacionalidad tendran que ser
necesariament escuchadas y se tendran en cuenta sus validaciones.”, parla de la forma de
gestió i col·laboració amb els marxants. Zero, ho deia abans el meu company del partit Popular,
participació, transparència, la boca plena però d’això res. Jo igualment, escoltin, nosaltres quan
van ampliar, que si que vam fer una ampliació, vam seure amb l’associació de Marxants, vam
exposar el tema, teníem no sé quantes sol·licituds igual i vam acordar de quina manera
nosaltres fèiem el mixt comercial i els tècnics, escoltin, jo vas fer les ampliacions d’acords amb
els mateixos tècnics que té vostè. En aquell moment, no hi havia la Llei Bolkestein que ens
tenia que aplicar va ser després, ara hi ha una llei, agafi la comissió de redacció, aquí hi ha un
paper que si vol li faré arribar amb el segell dels marxants que se’ls hi va entregar l’anterior
Govern que també se’l va passar doncs per alt. Una ordenança amb tot el que es necessita
amb la llei, l’aproven, s’aprova en aquest Ple i vostè a partir d’aquí faci el mixt, presenti una
proposta i ho tiren endavant si no estem dient res més que això, amb col·laboració de tothom. I
faci el que els reclamen, si s’ha de fer un trasllat, home, jo abans de fer i li he dit abans, abans
de fer una ampliació no una ampliació sinó una incorporació de noves parades, que si s’ha de
fer es fa cap problema, sempre que serveixi per millorar la competitivitat, escoltin, fem-ho però
que hagi un informe tècnic, i jo estic segur que no hi és aquest informe tècnic. M’agradaria
saber-ho i en tot cas me’l fa arribar, però li dic, primer acordin si és necessari o no i acordin
amb ells si s’ha de fer el trasllat o no s’ha de fer el trasllat, i després aprovin l’ordenança perquè
jo crec que ja amb aquestes 170 persones ja no els hi vindrà de 2 o 3 persones. Si vostè agafa
aquesta ordenança, jo no sé el partit Popular que farà ara perquè esta a l’oposició, però això
estava aprovat, i això estava consensuat pel seu partit, no dic Guanyem perquè no hi eren ni
Esquerra República, però pel seu partit, pel partit Socialista, per Convergència i Unió que eren
els partits que estaven abans i per l’associació de Marxants. El partit Popular que faci el que
vulgui, però això es va presentar a l’anterior legislatura, que venia de la Diputació de Barcelona
i vostè era diputat i sabia que es va treballar aquest tema, amb tots i cadascuns dels agents,
per tant facin les coses ben fetes i nosaltres estarem al seu costat i vostè ho sap que cada
vegada que jo he parlat amb vostè, escolti, hem arribat sempre a un punt d’acord sempre i
quan es facin les coses com s’ha de fer, perquè qui s’omple la boca de participació i Govern de
Ciutat i de totes aquestes qüestions de transparència son vostès i no nosaltres. Jo quan em
vaig seure amb ells, els hi vaig dir que voleu fer i a partir d’aquí amb els tècnic ens hi vam
posar, faci vostè el mateix. Faci, segui i veure com el senyor Xavi Oriola li diu senyor Mañas,
perfecte, escolti’m hem arribat a un acord i cap problema i no és perquè els vulguin posar o no
una parada d’aquí o una parada d’allà, no es pensi que és això, no s’ho pensi el que passa és
que jo crec si vostè es passeja o es passegés moltísim més pels mercats veuria que costa ,
costa molt i el fa 7 anys podia ser bo, evidentment, ara ja no ho és perquè son tres mercats que
al final, doncs, entre la crisis,etc. Estan molt tocants, hem de fer una reformulació d’aquest
tema. Escolti, nosaltres estem disposat a seure i parlar amb vostè i arribar a aquest acord.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies.
SENYOR GUIJARRO: Si, breu, perquè està gaire tot dit. Jo crec que podríem resumir les
intervencions que s’han fet per part de l’Associació de Marxants com pels grups que presentem
la moció, ho volem resumir ràpidament i en una paraula i és diàleg, diàleg i acord tercer,
constituir la comissió de l’ordenança municipal dels Encants de Badalona i actualitzar
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l’ordenança amb l’acord dels agents implicats i els grups municipals de l’Ajuntament de
Badalona i el que si que demanaríem d’una manera ferma i com hem fet tots i és que aquest
diàleg fluid es produís en tant hi ha una Associació de Marxants implicada hi ha més agents
implicats en el teixit, no només els Marxants sinó també associacions de veïns per possible
noves ubicacions, associacions de comerciants que estan a prop d’aquests mercats i també hi
tenen interessos i per suposats els grups municipals que representen el ciutadans i ciutadanes,
que convoquin la Comissió, impliquin els agents, parlem amb ells i tireu-m’ho endavant.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Yo he esperado un poco más para escuchar todas las
intervenciones, a mi me parece que si hay algo en que todos coincidimos es que la Comisión
de Ordenanza del Mercado, de este tipo de mercado deben estar pues los grupos municipales
y hay cosas que me entero en el Pleno, ahora precisamente del decreto que se ha aprobado,
yo creo los mercados de marchantes funcionan bastante bien en Badalona. Es una actividad
que la población la considera y que es cierto como han dicho los portavoces de los restante
grupos municipales que vivimos en una situación de crisis, y en una situación de prosperidad
quizás hay que considerar la libre competencia como un bien fundamental, pero en una
situación de crisis hay que hacer un estudio técnico de verdaderamente si hay la necesidad de
poner mas paradas o si que en realidad para que el mercado siga funcionando hay que
reordenarlo de alguna manera. En cualquier caso lo que veo en el Gobierno es una falta de
dialogo y un incumplimiento de la relación con la Asociación de Marchantes. Yo creo que la
intervención del presidente de la asociación ha sido muy clara en ese aspecto y se ha de volver
a dialogar con ellos y buscar una solución en la que los grupos municipales también estemos
enterados para hacer que los mercados funcionen correctamente.
SENYOR TÉLLEZ: Només un tema col·lateral perquè estic molt d’acord amb les paraules del
regidor Mañas, demano rigorositat a la resta de grups a l’hora de fer mocions. No demanaré al
grup del partit Popular que saben són els aprenents de Goebbels i que allò d’una mentida
repetida mil vegades s’acaba transformant en una veritat.
SENYOR GARCIA ALBIOL: Senyora alcaldessa no acceptarem que cap membre del Govern ...
SENYOR TÉLLEZ: Senyor Albiol tinc la paraula jo.
SENYOR GARCIA ALBIOL: Senyora alcaldessa no acceptarem que cap membre del Govern
ens insulti i li dic una cosa o al seu regidor retira aquesta afirmació o ara mateix els regidors del
Grup Popular ens aixequem i marxem, no estem disposats a acceptar aquest insult. Per tant,
demanem la retirada immediata.
SENYORA ALCALDESSA: No per repetir una mentida és converteix en realitat ho subscric.
SENYOR GARCIA ALBIOL: Escolti una cosa, si vostè subscriu que els membres del seu
Govern comparin als regidors del partit Popular amb líders del nazisme, escolti, vostè té un
problema molt seriós de percepció de la realitat. I això no li consenteixo com a president del
meu grup. Per tant o immediatament aquest regidor retira quest afirmació que no s’ha fet mai
en aquest Ple en 35 anys o els regidors del grup Popular ens aixequem ara mateix i la plantem.
SENYORA ALCALDESSA: No cal que cridi. Jo li he dit que el contingut del que he dit de no per
repetir una mentida és converteix en realitat és el que subscric, això li torno ha dir i en tot cas
deixem que acabi la intervenció.
SENYOR TÉLLEZ: Puc acabar la meva intervenció? Que m’ha interromput de manera molt
maleducada. Puc acabar la meva intervenció? Si no hem deixa parlar senyor Albiol.
SENYORA BERTRAN: Faci el favor de retirar el que ha dit.
SENYOR ALBIOL: O vostè retira aquesta afirmació, immediatament. I serà el primer cop que
un grup polític s’aixequi i se’n vagi.
SENYOR TÉLLEZ: Si us plau, senyor Albiol deixi’m acabar. Podré? Crec que el tema de la
moció és un altre, per tant, per respecte a la moció que han presentat els grups municipals i a
la paraula que presenta aquesta Associació si he de demanar disculpa la demano perquè
vostès no marxin d’aquesta. Perquè crec que el tema de la moció és un altre. Ara si, demano,
ja no demano al grup del partit Popular perquè ja veiem com, la manera que tenen d’afrontar
les critiques però si que demano a la resta de grups municipals que subscriuen la moció que
respectin al grup municipal que jo represento, que és el grup municipal de Guanyem Badalona
en Comú i que no qualifiquen al Govern com a CUP, Esquerra, Iniciativa-EUiA, que no caiguin
en el parany de l’argumentari del marketing del grup del partit Popular.
SENYORA ALCALDESSA: El senyor Téllez s’ha disculpat.
SENYOR GUIJARRO: Ah, perdoni senyora alcaldessa, com a grup que presentem la moció val
dir que la moció original que s’acaba de presentar signada pels grups municipals ens referim al
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grup municipal del Govern en aquest cas, o a uns membres del govern com a Guanyem
Badalona i no com a CUP. Ho dic perquè ha estat a instàncies del Partit Socialista que s’ha
canviat.
SENYORA ALCALDESSA: Senyor Mañas.
SENYOR MAÑAS: M’agradria parlar només un moment. M’adreço sobretot a vostè senyor
Oriola com a representant dels Marxants, reitero, estem a la mateixa taula i al mateix lloc que
estàvem el dimarts passat per seguir parlant de tot allò que vostès vulguin. Jo puc tenir molts
defectes, vostè també, sóc una persona caparruda crec que vostè també. Però a mi no se’n va
caure cap anell hem dir-li que el dispositiu que s’havia muntat per fer la renovació de llicències
és tenia que millorar, i instal·lar provisionalment els directors dels mercats en una furgoneta
perquè en aquell moment no teníem una carpa a portar-ho en mà. I a dir-li que al juliol ho
pactaríem amb vostès. Nosaltres estem disposat a parlar amb vostès de tot, i vostè té raó en
una cosa, que si no em vas dir res Àlex, és que l’Àlex no et va dir res perquè pel meu cap i
potser m’equivoco perquè veig que per la resta de grups municipals no, però em sobte veure
alguns grups municipals dir això. Pel meu cap cobrir vacants mitjançant un procediment de
lliure concurrència és el normal i és el que he signat com a regidor ja en repetides ocasions en
els mercats municipals. Per això no li vaig donar aquesta transcendència, si que deixi dir-li
senyor Oriola, no vam poder acabar la reunió de dimarts, vostès van marxar por enfadats,
després no ens hem entès vostè i jo per whatsApp perquè jo esperava una resposta seva i
vostè la esperava meva segons ens deia ahir. Dir-li que de les parades que posem en podem
parlar quan vulgui. De les parades que cobrint les vacants, els Encants del dissabte de tèxtil
que és on hi ha més oferta en els mercats, de les 30 vacants que n’hi ha en posem 7. I, que el
mixt que estem pensant, és que hi hagi un 60%, en posem 7 de diversos complements de tèxtil.
De les vacants hi ha 7 que són tèxtil, la resta són: ceràmiques, il·luminació, ferreteria...Estem
buscant productes que no hi estan en aquests moments i que no volem que passi el que està
passant ara i amb això coincideixo amb vostès de què tots venen el mateix tipus de producte i
el que volem és millorar l’oferta, que anar als Encants dels dissabte sigui atractiu senyor Oriola.
Però jo li torno a dir, mirem emplaçaments que per això havíem quedat dimarts passat també
per anar a fer una volta i mirar possibles emplaçament que no serà fàcil, eh, perquè hi ha guals,
perquè hi ha veïns, perquè hi ha zones de carrega i descarrega perquè hi ha altres comerços
que no podem tapar, però que aquesta Govern està disposat a atendre la demanda de
traslladar els Encants dels dissabtes, no sé si els anteriors s’ho van prendre seriosament o no,
però nosaltres ens ho prenem en serio, la senyora Rotger, regidora del Districte i jo em sembla
que ens veiem d’aquí a dues setmana amb el coordinador per parlar d’això, el dimarts passat
havíem quedat per parlar d’això i em va sorgir un conflicte que el meu cap no l’entenc perquè el
meu cap creu que gestionar bé es treure les vacants que pugui tenir un servei públic. I si, és un
fet transcendental i sense precedents senyors de l’oposició perquè en els últims 8 anys no
s’havia fet cap procediment obert i el que vostès diuen decretazo és fer publicitat és fer
transparència, publicar un anunci o hem de fer a dit, segueixo donant dades? De totes les
transmissions, canvis de titularitat, llicencies noves que s’han donat en els últims 8 anys sense
cap tipus de procediment. Si vostès li diuen decretazo, em dirigeixo a l’oposició no als
Marxants, si vostès li diuen decretazo prefereixo el decretazo i els criteris tècnics i la lliure
concurrència i que tothom tingui dret a accedir als recursos públics i a tenir una parada als
mercats, prefereixo el decretazo al dedazo. Tingui-ho molt clar i senyors Marxants, disposats a
parlar amb vostès quan vulguin, del que vulguin, les vegades que vulguin, que no hem tingut
una relació fàcil fins ara és veritat. Tenim un acord amb el tema de la fruita i s’està respectant,
amb el tema de les vacants també deixi’m dir-li una cosa, la mateixa directiva Bolkestein, els hi
cito textualment, ho dic perquè alguns elements molts liberals de l’oposició que m’estan
demanant que consensuem amb els mercats quan donem la concessió de determinats serveis
públics, a mi em genera dubtes, la mateixa directiva Bolkestein diu. “ prohibeix la intervención
directa o indirecta de competidores incluso dentro de los órganos consultivos en la concesión
de autorizaciones o en la adopción de otra decisiones de las autoridades competentes” poso un
exemple, ens imaginem que la Federació d’Associacions de comerciants de Badalona,
Badacentre, que els comerciants del centre ens diguessin no autoritzeu més l’obertura de
locals al carrer de Mar perquè hi ha crisis, no seria normal, jo puc entendre anem a parlar del
mixt comercial, no anem a fer-nos la competència entre nosaltres mateixos, però vostès
mateixos ho saben que hem de posar ordre i que no puguem seguir atenem a les peticions
individuals. Crec que amb vostès això ho hem compartit alguna vegada i amb vostè senyor
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Oriola li he de dir vostès no en fan peticions individuals però jo tinc un allau de peticions
individuals, de canvis d’ubicacions, de no sé que. Clar tot això s’ha de regularitzar i la forma de
fer-ho és mitjançant un concurs, es treure vacants i jo crec que 123 persones que han demanat
parada no els podem fer esperar 6 mesos davant d’un possible o no canvi d’ubicació que
nosaltres treballarem molt seriosament perquè sigui possible també li dic senyor Oriola.
SENYOR SUBIRANA: Si, no simplement com que s’ha dirigit a l’oposició, senyor Mañas
nosaltres quan vam fer-ho, li torno a repetir no havia cap llei que ens dictés de quina manera es
podia fer, el que vostè diu està reflectit en aquesta ordenança que jo vaig fer amb els senyors
dels marxants i vostè ho sap, que li vam presentat acordada, que la té i que surt el que vostè
està dient que fa, perquè és el que diu la llei, no decretazo, ni no, no jo li dic decretazo, vostè fa
el que diu la llei, i és el que faria qualsevol regidor en el seu lloc a dia de avui, i el que hagués
tingut de fer fa quatre anys, que ja hi era la Bolkestein. Però jo no estic dient això, escolti, jo li
estic dient que abans d’arribar a aquest punt aprovi una eina que l’aproven tots els ajuntaments
on tindrà tot el marc jurídic per fer qualsevol tipus de modificació respecte a aquest col·lectiu i a
partir d’aquí segui i dialogui. Això és el que li estem dient. A banda de que també té dret una
persona que ja té una parada i que li està dient com vostè diu un canvi d’ubicació abans tindrà
dret que no una nova parada , abans tindrà dret una persona que vol ampliar que no una nova
parada, això era un pacte que tampoc està per escrit perquè no es podia fer anteriorment i que
ara si que es podria intentar posar a la nova ordenança de qui serien els que tenen preferència
quan hi ha un espai buit, i és lògic que sigui algú primer que està a dintre del mercat i que vol
ampliar el seu negoci. Això tampoc ho tenen en consideració perquè que hem tret les 30
parades sense cap tipus de preferència amb aquesta gent i jo crec i vostè ho sap i si no ho sap,
li dic, el màxim són 12 metres que poden tenir. Per tant, si al costat d’una persona que en té 6
té 6 més, intenti repartir o intenti si aquella parada té una sol·licitud que segurament fa molt de
temps que la està, perquè a mi em consta de gent que vol un canvi d’ubicació, que vol ampliar
la parada, i jo sempre els hi dic presenteu una sol·licitud, doncs atengui primer aquesta
sol·licitud i quan les tingui, la resta de parades que tingui buides tregui-la amb això aprovat, i jo
no li diré res.
SENYORA ALCALDESSA: Jo no sé si és conscient del que està dient.
SENYOR SUBIRANA: Està ben dit, no està mal dit.
SENYORA ALCALDESSA: Ja en parlarem. En tot cas hauríem d’anar tancant aquesta roda. En
tot cas la segona roda d’intervencions.
SENYOR FERNÁNDEZ: Segona roda i el dret dels que presenten la moció, tot i que són quatre
partits que presentem la moció hem de tancar el debat.
SENYORA ALCALDESSA: Si, si.
SENYOR FERNÁNDEZ: En primer lloc, dir-li al senyor Subirana que parli amb una mica de
respecte perquè el partit de les albiolades com vostè diu és un partit que ha guanyat les
eleccions a Badalona. És un partit que guanya les eleccions a Badalona, vostès no les han
guanyades i segons els resultats de les últimes eleccions estan desapareixent de les
institucions, cuidi’s que no desaparegui vostè també d’aquest Ple. Per tant, una mica de
respecte, i després jo crec que el senyor Mañas no s’ha llegit la moció, li torno a repetir i també
a la senyora alcaldessa, nosaltres no critiquem el què, torno a repetir, no critiquem el què,
critiquem el com. Nosaltres possiblement hi estaríem d’acord de que es convoquessin més
parades del mercat o sigui no estem en desacord amb això senyor Mañas, li torno ha dir és que
no estem en desacord de vostè convoqui més, una convocatòria pública de lliure concurrència
per més parades més o les vacants és igual com ho digui vostè. Del que estem en desacord és
de les formes com vostè ha fet aquesta gestió. Vostè ha fet aquesta gestió d’esquenes a
aquells que són els primers interessats de saber si és convoca nous concursos per cobrir
vacants o places noves, és igual, nosaltres estem en desacord amb com s’ha fet i per tant el
que fem amb aquesta moció és reprovar l’actitud que vostè ha tingut en repetides vegades amb
l’entitat Marxants de Badalona perquè és la tercera vegada que vostè treballa en detriment dels
Marxants. Perquè vostè les decisions que ha pres en quant a mercats municipals, en quant a
Encants municipals de moment han estat en contra de la voluntat de Marxants i en detriment
del bon funcionament dels Encants. Per tant, llegeixi la moció perquè no estem parlant del que
vostè diu sinó de les formes que vostè ha tingut per informar d’aquest tema.
SENYORA ALCALDESSA. Abans de donar el dret de replica al senyor Oriola, faig una petita
intervenció perquè vostè abans també m’ha parlat directament. Jo vaig assistir a una reunió
després que hi hagués hagut el conflicte amb el tema de les parades alimentaries, juntament
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amb el senyor Mañas i en aquella reunió hi va haver un clima d’absolut diàleg que es contradiu
absolutament amb aquestes conclusions tan dramàtiques que vostès exposen. En aquella
reunió es van exposar una sèrie de punts, es va fer un pla de treball i fins i tot es va atendre les
demandes que hi havia per part de més seguretat, per part del tema de la subvenció que hi
havia de compensar els diners que deixaven de guanyar pel tema de la contracta de les
parades per poder fer la dinamització dels mercats. És a dir que l’escenari que jo vaig viure,
vaig ser-hi jo a la reunió allà a Lloreda, al local seu, diguem no era un escenari en què hi
hagués falta de diàleg ni falta d’entesa entre el regidor i els Marxants i jo mateixa. Em refereixo
que abans de maximitzar doncs aquestes frases que diem que són tan fàcils de dir i d’escriure
en un document, les coses s’han de ponderar una mica. En tot cas, entenc que ara hi ha un
moment d’un gran enuig per part dels Marxants pel que ha acabat passant i que això d’alguna
manera fa que es porti a l’extrem la qualificació d’aquestes relacions però diria que s’hauria de
mesurar una mica en relació a la realitat a l’hora de parlar de les coses. Jo després de la seva
intervenció, abans de passar a la votació, em prendré el meu dret com alcaldessa fer un
tancament d’aquest tema. Té dret a intervenir.
SENYOR ORIOLA: Començant pel primer que deies que amb la primera reunió que varem
tenir, no parlo que fos la primera reunió, és la primera decisió que vas prendre tu Àlex, va ser
treure, treure la fruita, treure-la, després ja varem començar a parlar. Tu comentaves que per
què eren marxants de segona, per què havien de pagar més, que sàpigues que ara estan
pagant molt més amb vosaltres, amb la vostra gestió, no, no, però si això és mirar, mirar una
cosa i mira l’altra. Tu saps el que pagàvem nosaltres i tu saps el que estan pagant ara, aquí no
és que jo inventi, creu-me que tot el que pugui dir és pot veure, ara estan pagant més que quan
ho gestionàvem l’associació i això es pot veure, que també ho sàpigues. Que sí, que és
correcte, que és legal, que no hi donis més voltes, ho he dit des del començament, que hi ha un
document reglat, que és completament legal, que la nova normativa europea ho contempla. Tu
he comentat abans, que el que està fent malament les coses ets tu, que encara no hem rebut
una resposta, que demà podem anar i muntar, perdó el divendres podem anar i muntar i
estaríem dintre de la legalitat, perquè tenim les sol·licituds fins el desembre, totes fetes. No
hem rebut cap resposta, és completament legal, no ho estàs fent bé tu Àlex, tu no ho estàs fent
bé, nosaltres ho hem fet bé i estem dintre de la legalitat, insisteixo que encara podem anar a
muntar si volem el divendres. I podríem estar així deu anys més, no passa res, ho contempla la
llei, és completament legal, assessora’t bé, fes-ho tu, que cada decisió que tu prens per un mal
assessorament a nosaltres ens costa cèntims, a tu no evidentment. Després que t’agradi que
sigui així o no sigui així,bé, no és una qüestió de gustos, és una qüestió de cobertura legal, de
marc legal, i és que et pugui agradar més o menys. Àlex, d’acord, tu em dius un dijous a la
tarda que el divendres no penses repartir els sobres que n’hi ha un munt, un dijous a la tarda
quan et passo la foto amb un, bé, no discutiré, d’acord, m’ho dius un dimarts...
SENYORA ALCALDESSA: M’agradaria que no entréssim en el detall.
SENYOR ORIOLA: Bé, és que he de donar-li resposta senyora alcaldessa a tot el que ha dit,
perquè si no el que queda com a mentider soc jo, evidentment no ho faré...
SENYOR MAÑAS: Que passaria parada per parada.
SENYOR ORIOLA: D’acord, que passaries parada per parada passant un sobre, varem fer una
nota, no, no, perdona no ho vas fer, no, perdona, però és que si jugues amb aquesta cosa de si
ho vaig fer, no , això és el passa senyora alcaldessa. Quan varem tenir la reunió, tot clar, però
després quan surt per la porta, “donde dije digo, digo diego”, no fem res del què complim, per
això estem aquí, perquè si haguessin complert tots els punts que en aquella reunió varem tenir
amb vostè, nosaltres estaríem a casa tranquils veient la tele, i el Ple ja hauria acabat, jo no
estaria aquí. Per això estem aquí, perquè després tota aquella reunió tan maca i tan bonica que
varem tenir, que al començament vostè evidentment recorda que no va ser, que va ser més
tens sobretot amb el tema de la fruita, si hagués complert tot allò que varem dir, no estaríem
aquí senyora alcaldessa. És igual no m’ho vas dir un dijous, m’ho vas dir un dimarts, és igual, jo
et vaig passar una foto d’una nota informativa que passaríem els marxants dient allò que varem
quedar tu i jo, cert o no és cert, varem passar per les 500 parades dels tres mercats dient allò
que tu i jo varem quedar, cert o no és cert, doncs bé, el dijous no ho vas dit, és igual el dimarts
em dius que no, que allò que em vas dir que ja no ho fem, després d’haver repartit (parlen de
lluny però no se sent), però Àlex tu vas dir que passaries parada per parada i a l’escrit t’ho vaig
dir, repartint la documentació, és cert o no és cert.
SENYOR ÀLEX MAÑAS: En faltaven tantes per repartir que era materialment impossible.
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SENYOR ORIOLA: No, no, Àlex materialment impossible no, tens dos directors d’encants,
senyora alcaldessa avanço i acabo ràpid, (parlen de lluny però no es sent), no, però llavors no
et comprometis, no et posis amb el que podem fer des de l’associació de marxants. Acabo
ràpid senyora alcaldessa, vostè diu que parlarem per a l’any que ve, sí, sí, l’any que ve ho
farem tot nou i la documentació les portaran, però aquest any les 500 parades les han hagut de
deixar i anar-ho a buscar, perquè tu no has volgut posar cap mitjà, perquè seria tan fàcil com
que en el paper que vas repartir, allà et vaig posar un divendres més de 9 a 12 del matí o de 9
a 14, posar un dijous més de 5 a 8 de la tarda. Era tan fàcil com això i tu no ho has volgut fer, ja
en parlarem l’any que ve, sí, sí, però aquest any ho hem patit igual. El canvi que hem de fer ve
tota a causa del Decret Legislatiu, sí que és veritat que s’ha d’adaptar a la nova directiva, però
aquestes modificacions venen pel Decret Legislatiu actual. Àlex, evidentment és la teva
obligació que funcionin els mercats, només faltaria, la teva obligació no és donar parades en el
mercat, la teva obligació és que els encants a Badalona funcionin, amb menys parades
funcionen han de funcionar. Tu no tens perquè donar 30 parades, aquesta llei o aquest Ple que
hi va haver no sé quan diu, que hi havia tantes parades, no, mireu-ho, no pot ser hi ha, cada
any hi ha variacions, si acabo senyora alcaldessa és per al·lusions, si no quedo per mentider i
no hi vull quedar-hi. Dos minuts i acabo, el marxant que té una parada de 3 metres en vol una
de sis per anar a més, el que en té cinc, en vol tenir 8, hi ha ampliacions i això és el que et
demanem, no podem coincidir, tu no tens vacants, tu tens metres lliures, no tens parades
vacants, oblida-te’n tu, disfresseu-ho com vulguis, però tu el que tens són metres lliures. El
primer que has de fer és atendre tots els canvis d’ubicació que hi ha en el mateix mercat, a
totes les ampliacions dels companys que te l’estan demanant i no posar més parades. Dius que
posaràs 7 parades més, només n’hi ha set de trenta, quantes n’hi ha Àlex, m’ho sabries dir, de
roba, de roba senyora, no ho saps, és impossible, és impossible perquè ho tens catalogat com
a resta producte de confecció, és impossible, no ens venguis la moto Àlex, és impossible que
ho sàpigues, d’acord? i poca cosa més. Deies que defensaves les 115 sol·licituds que tenies,
però escolta’m, no defensis les 115 sol·licituds que tens, defensa les 200 parades que hi ha
actualment al mercat, perquè tu posant 30 parades, no, no, tu defenses el que primer tens,
arregla primer el que tens i després el primer és el primer. Els marxants demanen que primer
retiris aquest concurs públic, que retiris aquest concurs, que facis una llista comercial de veritat,
que fem un estudi tècnic de veritat i que fem un canvi de veritat, però que ho fem de veritat,
perquè al final l’únic que fas Àlex és parlar, parlar, deixar-ho bé i després no fer res. Aleshores
la nostra petició és això, que es tregui aquest concurs, estudiem les ampliacions i que
s’atenguin la dels companys i després mitx comercial, per saber realment el que dones, perquè
no ho sap, recorda RPC, no tens ni idea del què tens al mercat Àlex, ni idea. Gràcies.
SENYORA ALCALDESSA: No puc estar gens d’acord amb aquesta última intervenció que ha
fet vostè, perquè entre altres coses perquè evidentment quan surt un conflicte, qualsevol, quan
ja va sortir el de l’alimentació en el seu moment i ara aquest com comprendrà, com alcaldessa
el primer que faig és demanar al regidor de l’àrea que m’informi per jo poder tenir la meva
opinió sobre el que està passant en aquest conflicte. El coneixement que té el regidor de totes i
cadascuna de les parades que eren als mercats i del mitx comercial i dels tants per cent, així
d’informes sobre aquest tema, per tant, pregaria també com he dit abans, queda molt bé alçar
la veu i dir coses molt gruixudes però s’ha de ser (parlen de lluny però no es sent) em refereixo
que s’han de dir les coses bé, que no per criticar molt al regidor, igual com he dit abans i ho
crec fermament, que no per repetir moltes vegades una mentida es converteix en realitat, tot i
que molta gent es pensi que s’hi converteix, no per atacar el regidor, aquest regidor la feina que
ha fet es converteix en més dolenta o més bona, Les coses són les que són, si us plau, jo he
escoltat tot el que s’ha dit aquí i jo crec que, ara parlo com alcaldessa i com a membre d’aquest
govern, crec que hi ha una voluntat, la voluntat de diàleg ciutadà hi és en tots els sectors i
evidentment hem d’arribar a un consens amb els agents dels marxants en la línia d’aquella
reunió que varem fer. Ara, també li he de dir que algunes de les coses que es demanen aquí,
que abans el regidor Subirana jo li he dit que si era conscient del què estava dient i vostè ho ha
dit ara molt clarament, són coses que xoquen amb l’estat de dret i amb la igualtat de drets i
deures i l’hem de mirar molt bé. És a dir, això que primer per cobrir les vacants que hi ha,
primer es doni oportunitat només als que ja hi són i s’exclogui els que no hi són, és el que li
deia jo l’altre dia quan vaig venir al mercat i vaig està parlant amb vostè, si vostè fos el que està
fora, si vostè estigués en una llista esperant a poder entrar, que li interessés molt tenir una
parada en un mercat que té una vacant i volgués entrar en aquella vacant i no li donessin accés
Ple sessió núm. 17 / 22-12-2015

pàg. 181

Secretaria General

i veiés que el govern d’aquella ciutat, només afavoreix als que ja hi són, només deixi que s’hi
quedin els que ja hi són i vostè que està fora no hi té accés,es queixaria o no (parlen de lluny
però no se sent). No, la meva visió, la conclusió que jo trec (parlen de lluny) si us plau, el que jo
vull és que vostè entengui el compromís que nosaltres podem prendre és que evidentment que
hi ha d’haver diàleg, evidentment, i si convé farem servir la mediació, farem servir el que calgui
perquè es restableixi aquest marc de diàleg, que hi ha de ser, però que hi ha uns límits i que
s’ha d’entendre que quan es treu aquest concurs per omplir les vacants no es fa per fer la
guitza als marxants, no es fa per perjudicar si no que es fa per donar resposta a tota una altra
sèrie de marxants que hi volen ser. No hi ha una voluntat o un desconeixement o una voluntat,
ho dic perquè s’han dit coses aquí molt grans i molt grosses en aquest sentit, que se us ha anat
a la contra, que el regidor només ha fet actuacions que us perjudiquen, i en aquest sentit jo
crec que l’objectiu del regidor no és anar a la contra dels marxants. En tot cas és un objectiu de
regularitzar el sector i de posar ordre, entenc que aquest és l’objectiu, posar ordre i en tot cas,
amb més encert o menys en el diàleg, però que evidentment, crec que d’espais de diàleg n’hi
ha hagut, que n’hi ha d’haver més, que ja s’ha reconegut que tot el tema de la tramitació és
molt millorable. Ho dic perquè vostè insistia, no? sí, sí, ara dieu que serà millorable però això ja
ha passat i com que ja ha passat, però aquest diàleg ja ha passat, perdó, aquest moment ja ha
passat, per tant, no el podem corregir, ja ha passat ha anat com ha anat. Jo només volia
recordar una cosa, vosaltres a la reunió que vareu estar, en la qual jo hi vaig ser present, veu
manifestar com a principal preocupació el canvi d’ubicació i aquest govern amb el regidor i això
ho hem parlat fermament en reunions de govern en les quals s’ha parlat amb els districtes
possibles on podria anar el mercat. S’ha de fer una comissió de treball per començar a enfocar
això, es pren seriosament el tema del canvi, vosaltres fa molts anys que voleu canviar
d’ubicació, doncs nosaltres ens ho hem pres seriosament estudiar aquest possible canvi, hi
som. No m’ha agradat tampoc la personalització tan directa amb el regidor perquè les decisions
que es prenen són decisions de govern, i en tot cas, no s’ha d’anar a atacar la persona si no en
tot cas a la gestió, i si hi ha una gestió que no és correcta la revisem i la millorem, però no em
sembla massa, bé no em sembla correcta, no comparteixo intentar posar tota aquesta crítica
directa cap a la persona del regidor. En tot cas, crec que ha de quedar clar que nosaltres ara
aprovareu aquesta moció perquè sou majoria no?, però sigueu conscients del què esteu
demanant, o sigui esteu demanant i aquí penso que hi ha una discrepància entre vosaltres
mateixos alhora de defensar el que esteu demanant, hi ha hagut una discrepància perquè el
portaveu del Partit Popular deia, nosaltres només ens queixem de les formes, no estaríem en
contra que hi hagués un concurs per cobrir les vacants. En canvi el representant de
Convergència i Unió deia, és que no hi ha d’haver concurs per cobrir les vacants, perquè primer
s’ha d’afavorir els que ja hi són, per tant, aquí estem amb unes discrepàncies, vull dir que.... Jo
el que voldria demanar-los ja per acabar i per tot el que han dit abans quan ha fet la seva
exposició de motius, que aquest govern el mes de novembre ha celebrat els sis consells
d’entitats de districte, alguns d’ells feia tres i quatre anys que no es celebraven. Per tant, voler
fer veure que les paraules de participació són falses, no val perquè estem posat en marxa tots
els organismes de participació, tots els consells participatius de la ciutat es van posant en
marxa de mica en mica, els districte es van convocar tots al novembre i repeteixo n’hi havia
que feia tres i quatre anys que no s’havien convocat. Per tant, dir, afirmar aquí que aquest no
és un govern de participació i que la paraula participació és falsa, doncs no val, no cola, i dir
que no és govern de diàleg, no cola, que hi hagi una discrepància amb els marxants i que
s’hagi trencat el diàleg, que hi hagi hagut una mala entesa en aquesta gestió, entenc també
perquè els objectius no eren els coincidents, perquè les formes també van lligades amb els
objectius, els objectius no eren coincidents. Penso que s’ha de revisar la manera de participar,
aquest ja estava previst de crear aquest consell per a la regularització dels mercats, però no
crec que sigui correcte que quedi aquí dit, i per tant, no admeto que es digui que aquest és
L’objectiu que pretén la moció que és al dir, que és un govern que no dialoga, que no té en
compte la participació perquè no es veritat. En aquest cas en concret ens hem encallat amb
aquest tema, però hi ha hagut un ús també penso, un ús excessivament demagògic sobre el
tema perquè veu marxar d’una reunió, hi ha hagut un intent de restablir el diàleg, jo us vaig
venir a veure el dissabte, no? vull dir, que a veure, també queda molt bé ara aquí fer un amoció
conjunta, fer veure que el govern no està sent dialogant. Molt bé, acceptem que estem en el joc
polític, però crec que tornant al que interessa, que són els interessos del mercat i de la
ciutadania vull deixar una pregunta a l’aire als companys de l’oposició que presenteu aquesta
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moció, i és dir, aquests ciutadans i ciutadanes 123 sol·licituds de poder obtenir la concessió per
estar en un lloc de mercat públic, d’aquests mercats que tenim vacants, seran vostès que els
respondran que no la tenen perquè vostès consideren que no tenen dret a ser-hi. Pensin abans
d’emetre el seu vot, pensin en aquests 123 veïns i veïns, marxants, paradistes que vostès els
estan dient que no tenen dret per entrar a un concurs públic per cobrir una vacant, els demano
que pensin amb ells. Molt bé acabat el punt començarem amb els precs i preguntes.
En aquest moment surt del Saló de sessions el regidor Xavier Garcia Albiol.
Votació:
S’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 17 dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos), Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya
- Avancem - MES, Partit dels Socialistes i Guanyem Badalona en Comú.
Vots en contra, 9 del grup municipal del Partit Popular.
Torn obert de paraules
Senyora Cristina Molina Perera / Senyor Sergi Faures López com presidents de la Junta
de Personal / Comité d'Empresa. Assumpte: Defensa Pactes / Acords Treballadors
Municipals.
Finalment, la senyora Cristina Molina i el senyor sergi Faures no va prendre la paraula al Ple.
Precs i preguntes.
SENYORA ALCALDESSA: Obrim el torn de precs i preguntes. Recordin que són tres preguntes
per grup.
SENYOR LÓPEZ: Creo que las palabras del regidor de Hacienda han sido muy
desafortunadas, jo creo que no se pueden permitir en un pleno.
SENYORA ALCALDESSA: Ja ha demanat disculpes el regidor.
SENYOR LÓPEZ: Pero que haya pedido disculpas no quiere decir, las palabras son muy
graves, son muy graves porqué, no solamente por lo que ha dicho, sino porqué lo ha dicho y
sobretodo por otra cosa que es que a veces no nos damos cuenta, y son las mentiras y los
insultos, sobretodo los insultos es lo que mas se ve, seguramente mañana se hablará de
insultos y es muy lamentable que te puedas esforzar muchísimo en trabajar por el
Ayuntamiento, en presentar mociones, en hacer las cosas bien y que luego en este caso el
regidor, pero podría haber sido otro concejal haga un insulto, lo digo porqué Ciudadanos los
hemos sufrido constantemente, que hagan un insulto o una mentira muy grave y de nada sirve
todo el trabajo que has hecho, porqué en realidad ya te están catalogando. Entonces yo pido
por favor a todos los miembros del Pleno, que en la medida de lo posible no insultemos a los
demás y si es posible pues que no digamos mentiras, que sabemos que son mentiras.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies, alguna paraula si us plau.
SENYOR SUBIRANA: Sí, jo com que abans ens ha fet una pregunta molt directa, jo li faré ara
una altra pregunta a vostè. El govern de Badalona amb aquella gent que sí que està regulat en
aquesta ordenança que parla de sol·licituds de canvi d’ubicació i ampliacions, li traurà aquest
dret a aquella persones que presenti la sol·licitud?, això sí que ho posa i no el que té
l’adjudicació, el que té dret en aquesta ordenança és el que té i està regulat per peticions
d’ampliacions, el punt número 3, per tant, s’ha de llegir l’ordenança, a, b,c, i d, depèn de, i
aquest si que té dret, perquè està regulat. L’altra diu, com i qui pot presentar, però el que està
dintre té un dret. Per tant, si aquest govern ho fa, doncs la resposta ja la tindrem. I dos, abans
l’alcaldessa ha estat parlant que aquest govern no col·labora i que és mentida tot el que hem
estat dient, però és que quan hem parlat primer del Mercat, que el punt de l’Ordre del Dia del
Mercat de Pomar, quan ha intervingut el representant, ha dit el senyor Mañas que ell havia tret
el Decret de les parades sense consultar a l’associació de paradistes. Per tant, qui té la raó, o
sigui, qui està mentint, l’alcaldessa o està mentint el regidor, perquè a mi em consta, que és
veritat el que diu el senyor Mañas. Per tant, em consta, també em consta que el senyor Mañas
sap perquè li han explicat, que és el que volen els paradistes. Per tant, senyor Mañas, vostè
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tindrà en compte, perquè sap que els paradistes li han demanat que allà el que volen és un
altre supermercat, no el Dia perquè els divendres tanquen i per tant, la manera de reformular
aquell mercat, tampoc passa pel model que vostè està defensant. Vostè farà cas del què diuen
els paradistes i abans d’adjudicar cap parada, mirarà perquè ells tenen un operador, que també
el tenien abans per mirar de reubicar un altre operador, quer això també es pot fer i parlar amb
Dia i parli amb els serveis jurídics, perquè això té molt de trajectes, això ho vaig iniciar jo.
Vostè tindrà en compte els paradistes del Mercat de Pomar, abans de prendre una resolució de
parades, perquè tampoc crec que hi hagin 13 o no sé quantes parades, no crec que hi hagi
tantes sol·licituds per entrar en aquell mercat, no m’ho crec. Aquell mercat sortiran les parades,
sortirà desert i després les adjudicarem a l’amic, a l’altre i a preu, no, no jo no vaig fer-ho això,
jo no ho vaig fer mai, però és igual, escolti’m, jo no ho vaig fer mai, no, no. Jo el que li dic és,
faci, el que diu la senyora alcaldessa, parli amb els paradistes, consensuï i faci cas i llavors li
dic, vostè farà cas del què diuen els paradistes del Mercat de Pomar i abans de prendre una
decisió mirarà de consensuar el model?
SENYOR MAÑAS: La pregunta ha estat molt llarga senyor Subirana.
SENYOR SUBIRANA: No, li faré per escrit.
SENYORA ALCALDESSA: Alguna pregunta més? sí, senyor Riera.
SENYOR RIERA: Senyora alcaldessa, jo ara canviaré el terç. Les responsabilitats del govern
són dels que governen, no de l’oposició, i per tant, no és l’oposició responsable de les
decisions del govern o del què el govern hagi d’administrar. Per tant, la responsabilitat del què
facin o deixin de fer, serà seva i no de l’oposició. I tenen vostès responsabilitats que no
assumeixen, perquè li vull preguntar què està passant amb la municipalització del servei de
neteja i el que ens està costant a aquest Ajuntament la paràlisi d’aquesta situació. El senyor
Mañas que quan estava assegut allà, era un tigre de bengala i que aquí és un gat d’angora,
perquè no volia pagar ni els interessos, no volia afavorir les grans empreses, no volia fer no sé
què, ara té bronques amb els marxants i no resolen el tema de la neteja dels edificis, i el que és
pitjor és que ens està costant diners i el que és pitjor és que aquests diners no repercuteixen en
els salaris de les persones que estan treballant, perquè si encara fos així, diríem bé, encara
podem mirar alguna altra banda. Però li està costant diners a l’Ajuntament perquè hi ha dos
euros i mig de diferència per hora entre el que es va ofertar i el que s’està pagat, que sàpiga jo
almenys, si no hi ha hagut revisió de preus. Per tant, jo crec que és un tema que ja caldria que
comencéssim a prendre alguna decisió, alguna solució, tenen alguna solució? Tenen pensada
alguna decisió sobre aquest tema, és la primera pregunta, després en tinc una altra. (parlen de
lluny, però es sent). La pregunta és saber en quin estat es troben les expropiacions pendents i
si n’hi ha hagut alguna de nova, quin és el pagament, quin és el calendari de pagaments i en
quina situació està. Si el senyor regidor té algun dubte, li puc aclarir algunes de les
expropiacions, Font i Cussó, LG, ho dic perquè no hi hagi l’argument de dir, ja li contestaré per
escrit, si vol li dic quines són. Com estan aquestes expropiacions, el pagament d’aquestes
expropiacions.
SENYORA ALCALDESSA: Pot concretar de quines parla.
SENYOR RIERA: La de Font i Cussó, la de LG, la de la Cordeleria, amb aquestes ja em
conformo.
SENYORA ALCALDESSA: Més preguntes, vostès ja fan la tercera.
SENYOR JURADO: La regidora de Participació es va comprometre a contestar-me per escrit
en el passat Ple, abans del Ple i encara no he rebut la contesta de la pregunta. Si és tan
amable faci-me-la arribar si és que l’ha feta, però jo encara no l’he rebuda.
SENYORA TALEB: Li puc assegurar, bé bona nit a totes i a tots. Li puc assegurar senyor
Jurado que estan contestades les dues preguntes, si no t’han arribat és per alguna qüestió jo
ho esbrinaré, però estan contestades. Si vols et puc contestar en directe, però estan
contestades les dues preguntes que em vas fer en el Ple anterior. (parlen de lluny, però no se
sent). No, no, però fa temps que estan contestades.
SENYORA ALCALDESSA: Alguna pregunta més.
SENYOR GUIJARRO: Nosaltres tenim una pregunta sobre l’estat d’execució de les obres de
l’estadi municipal de Badalona, si segueixen calendari, i quin és l’estat actual d’aquestes obres.
SENYORA ALCALDESSA: Alguna més.
SENYOR LLADÓ: Si voleu amb més detall us contestarem per escrit, però estem a la
finalització de la primera fase, pendents del pas a la següent i acabant d’ajustar el tema de
finançament, perquè hi ha el tema de la coberta que s’ha incorporat, el tema d’urbanització.
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Tenim i això ho pot corroborar la regidora d’Esports, un treball que anem fent amb el Club
conjuntament amb Engestur, que és el que té l’encomana d’aquesta obra, per aconseguir
arribar a calendari, aquest és l’objectiu i creiem que podem, que de moment estem amb
calendari, vaja, que hi estem treballant.
SENYORA ALCALDESSA: Sobre el tema de la municipalització del servei de neteja.
SENYOR TÉLLEZ: Bona nit i bona hora senyor Riera. Estem en fase de fer un estudi de la
diagnosi dels serveis públics, perdó varem crear una comissió com vostè sap i estem esperant
a tenir els resultats d’aquesta diagnosi, que no seran més tard que acabi el gener, per convocar
la comissió i seran vostès els primers, vostès i tots els grups municipals i tota la gent que forma
part de la comissió, els primers en saber com estan tots els serveis municipals, els contractes
externalitzats entre ells els servei de neteja i prendre una decisió conjuntament. Volem fer-ho
de manera conjunta per aixecar el màxim consens possible, estem parlant amb l’empresa i
també amb el comitè d’empresa per veure què podem fer i esperem que durant el mes de
gener puguem tenir aquesta primera reunió de la comissió i començar a calendaritzar la
solució. Sobre el tema de les expropiacions que m’ha preguntat són temes delicats com vostè
sap i amb el regidor d’Urbanisme li respondrem per escrit com està l’execució de totes
aquestes expropiacions.
SENYOR LLADÓ: El que deia el regidor Téllez i d’altra banda, que hem fet un dictamen que
hem aprovat, que reconeixia el deute amb tres expropiacions de les quals ja hem pagat el
principal, una de les quals precisament és la Cordeleria Doménech, que comentava. Però en
tot cas,com que ha demanat per la relació de les expropiacions pendents, el contenciosos que
tenim vius relatius a expropiacions, ja li farem arribar per escrit.
SENYORA RIERA: En referència a la primera explicació, a la primera contesta, de dir que sigui
conscient el senyor Téllez del què això ens està costant, no sé si n’és conscient, parlem de
tres-centes cinquanta mil hores.
SENYORA ALCALDESSA: En general som molts conscients que tot el que són contractes, que
això va sortir en el Ple anterior, tot el que són contractes o en pròrroga que s’han de posar en
ordre, ens surten molt cars, per això varem parlar si recordeu, d’aquells dotze milions d’euros,
que varem pagar en l’últim Ple...
SENYOR RIERA: Aquests ja són seus, ja no són nostres.
SENYORA ALCALDESSA: Però vull dir que justament estem molt compromesos en la
regularització de tots aquests contractes i en la remunicipalització, perquè és una cosa que ens
surt molt i molt cara. Molt bé, molt bona nit a tothom i en tot cas molt bones festes i molt bon
Nadal.
Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les vint-i-dues hores i quaranta minuts, de la qual
com secretària, dono fe.
Vist i plau
L’alcaldessa

La secretària

M. Dolors Sabater i Puig

Catalina Victory Molné
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