Secretaria General

NÚM.:
11
ÒRGAN:
Ple de l'Ajuntament
SESSIÓ:
extraordinària
DATA:
20 de juliol de 2012
HORA:
13:35
DOCUMENT: ACTA
_________________________________________________________________
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial en: 1ª convocatòria.
ASSISTENTS:
ALCALDE
REGIDORS

SECRETARI GENERAL
INTERVENTOR
TRESORERA

Xavier Garcia Albiol
Ramón Riera Macia
Mª Jesús Hervàs Mínguez
Miguel Jurado Tejada
Juan Fernández Benítez
Sònia Egea Pérez
Rosa Bertran i Bartomeu
Salvador Lerma Timonel
David Gómez Villar
Montserrat Salgado Romero
Daniel Gracia Álvarez
Jordi Serra Isern
Francesc Serrano Villarroya
Dessirée Garcia Roig
Josep Durán Vázquez
Teresa González Moreno
José Antonio Lara Olivera
Pablo Hernán Tapias
Aniceto Ramírez Vilches
Ferran Falcó Isern
Josep Pera Colomé
Maria Mercè Rius Serra
Carles Sagués Baixeras
Asunción García Cotillas
Alejandro Mañas Balleste
Juan Ignacio Soto Valle
Julián Álamo Guijarro
Lluïsa Osa Farré

ABSENTS
Concepción Botey i Teruel
Jordi Subirana Ortells

Regidora
Regidor

ORDRE DEL DIA
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
1 AP-2012/2383 PROPOSTA. Aprovar la formalització d'una operació d'endeutament a llarg
termini per un import de 193.932,57 Euros, d'acord amb el RDL 4/2012.
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2 AP-2012/2384 DONAR COMPTE. Donar compte de la situació a 09/07/2012 de la relació
certificada definitiva de totes les obligacions pendents de pagament enviada per via telemàtica
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
3 AP-2012/2385 DONAR COMPTE. Resolució d'alcaldia d'11 de juliol de 2012, d'actualització
de l'organització i funcionament de la "Gerència Tècnica del Nucli Històric de Dalt la Vila".
4 AP-2012/2386 DONAR COMPTE. Resolució d'alcaldia de data 16 de juliol de 2012 de refosa
de les diverses resolucions de nomenament de tots els representants en les consells
d'administració de les empreses municipals.
5 AP-2012/2388 DONAR COMPTE. Resolució d'alcaldia de data 16 de juliol de 2012 de refosa
de les diverses resolucions de nomenament de tots els representats als diferents consells
d'administració dels organismes autònoms municipals.
6 AP-2012/2387 DONAR COMPTE. Resolució d'alcaldia de data 13 de juliol de 2012, de
modificació de l'Organigrama Municipal.
7 AP-2012/2389 DONAR COMPTE. Acord de la Junta de Govern Local de data 25/05/2012
relatiu a la revisió anual del Padró municipal d'habitants amb referència a l'01/01/2012.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
8 AP-2012/2390 DONAR COMPTE. Acord de la Junta de Govern Local de 15-06-12, de donar
per verificat el Text refós de la Modificació del Pla especial d'assignació d'ús de la zona 7b-IV
del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal de Can Ruti -Tanatori-.
9 AP-2012/2391 DONAR COMPTE. Resolució d'alcaldia de 25 de maig de 2012 per la qual
s'aprova el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badalona i Benestar Social i Família
de la Generalitat de Catalunya per a la prestació del servei Punt de Trobada.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
1 AP-2012/2383 PROPOSTA. Aprovar la formalització d'una operació d'endeutament a
llarg termini per un import de 193.932,57 Euros, d'acord amb el RDL 4/2012.
Vist que el Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, va establir un mecanisme de finançament
per al pagament als proveïdors de les entitat locals, d’obligat compliment per totes elles.
Vist que el Reial Decret-llei 7/2012, de 9 de març, va crear el Fons per al finançament dels
pagaments a proveïdors, regulant, entre d’altres i de maner parcial, el procediment per executar
el pagament als proveïdors.
Vist l’Ordre PRE/773/2012, de 16 d’abril, per la que es publica l’Acord de la Comissió Delegada
del Govern per Assumptes Econòmics d’1 de març de 2012, per a la posada en marxa del
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les Entitats locals.
Vist que el Reial Decret-llei 4/2012, preveia que el finançament del pagament als proveïdors es
podria fer mitjançant una operació d’endeutament a llarg termini de l’Ajuntament, i que caldria
que prèviament l’Ajuntament aprovés un Pla d’Ajust.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del 27 de març de 2012, va aprovar el Pla d’Ajust
que s’havia d’enviar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, el qual contemplava
l’existència de crèdit per fer front al pagament de la càrrega financera derivada de l’operació.
Atès que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha comunicat, mitjançant una nota
en la seva web, que el Pla d’Ajust presentat per l’Ajuntament ha estat valorat favorablement.
Atès que en la pàgina web de la Agència Estatal de l’Administració Tributaria es va quantificar
que l’import total de les obligacions dels proveïdors pendents de pagament dels ens municipals
traspassades a l’ICO en 30.843.014,18 euros, quantitat que va ser formalitzada amb diverses
entitats financeres i liquidats els deutes.
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Atès que el passat 9 de juliol, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en la segona
fase del mecanisme de finançament de pagaments, possibilita un nou finançament de les
obligacions dels proveïdors pendents de pagament dels ens municipals traspassades a l’ICO
per un import de 193.932,57 euros, dels quals 59.194,14€ corresponen a obligacions pendents
de pagament a proveïdors de l’Ajuntament de Badalona, 17.599,51 € de l’IMSP, 95.822,42 € de
Badalona Serveis Assistencials, SA i 21.316,50 € de Badalona Comunicació, SA.
Vistos els articles 48 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març, on es disposa que les Entitats Locals podran concertar,
entre d’altres instruments financers, préstecs o crèdits a llarg termini.
Atès que l’informe de la Intervenció, emès en data 12 de juliol de 2012, posa de manifest que
l’operació d’endeutament a llarg termini a concertar per l’Ajuntament no es troba prevista en el
pressupost municipal i supera el 10% dels recursos de caràcter ordinari previstos en el
pressupost i, en conseqüència, l’òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple de
l’Ajuntament.
Atès que en aquest mateix informe de la Intervenció es constata la capacitat de l’Ajuntament en
aquest exercici 2012 per fer front a les despeses financeres derivades de l’operació
d’endeutament referida.
Vistes que les condicions financeres de l’operació són les fixades en l’Ordre PRE/773/2012, en
els seus apartats cinquè, sisè i setè.
Vist que l’article 7, apartat cinquè, del Reial Decret-llei 4/2012, estableix que un cop valorat
favorablement el pla d’ajust l’operació d’endeutament s’entendrà autoritzada, als efectes del
previst en l’article 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist el que disposa l’Ordre ECF/138/2007 de 27 d’abril, en matèria de tutela financera dels ens
locals, del Departament d’Economia i Finances, on diu que les operacions de crèdit que no
estiguin subjectes a autorització, s’han de comunicar a la Direcció General de Política
Financera, Assegurances i Tresor, segons determina l’art. 4.1 d’aquesta Ordre.
En virtut de tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament, previ informe favorable de la
Intervenció, l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- APROVAR la formalització d’una operació d’endeutament a llarg termini per un import
de 193.932,57 euros (cent noranta tres mil nou-cents trenta dos euros amb cinquanta-set
cèntims), dels quals 59.194,14€ corresponen a obligacions pendents de pagament a proveïdors
de l’Ajuntament de Badalona, 17.599,51 € de l’IMSP, 95.822,42 € de Badalona Serveis
Assistencials, SA i 21.316,50 € de Badalona Comunicació, SA. amb l’entitat o entitats
financeres que assenyali l’ICO d’acord amb les condicions assenyalades en el marc del Reial
decret-llei 4/2012, de 24 de febrer i en l’Ordre
PRE/773/2012, de 16 d’abril
que
fonamentalment són les que es detallen:amb les següents condicions:
Termini: 10 anys, inclosos dos de carència de principal.
Tipus d’interès: L’equivalent al cost de fiançament del Tresor Públic als terminis assenyalats
més un marge màxim de 115 punt bàsics als que s’afegirà un marge d’intermediació d’un
màxim de 30 punts bàsics.
Sistema d’amortització: El que finalment s’acordi en la formalització de l’operació, si bé
s’admetran amortitzacions avançades de l’operació.
Segon.- DONAR compte al Ple de les condicions definitives de la present operació
d’endeutament a llarg termini, tan bon punt es coneguin.
Tercer.- FACULTAR, en el que sigui necessari, a l’Alcalde-President per a la formalització de
l’operació d’endeutament a la que es fa referència en l’acord anterior, així com de tots els
documents necessaris que se’n puguin derivar.
Quart.- TRAMETRE al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’adopció del present
acord.

Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Sessió nº 8/15/06/12 pag. 3

Secretaria General

Cinquè.- TRAMETRE a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, del
Departament d’Economia i Coneixement, la documentació prevista a l’article 4.1 en relació al
3.2 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, en matèria de tutela financera dels ens locals.
Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 14, dels grups municipals del Partit Popular i Convergència i Unió.
Abstencions: 8, del grup municipal Socialista
En contra: 3, del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
2 AP-2012/2384 DONAR COMPTE. Donar compte de la situació a 09/07/2012 de la relació
certificada definitiva de totes les obligacions pendents de pagament enviada per via
telemàtica al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Donar compte de la situació a 9 de juliol de 2012 de la relació certificada
definitiva de totes les obligacions pendents de pagament, enviades via telemàtica al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques.
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça: Ajuntament Ple
Núm. expedient: 020817-GE-INF2012/000056
Fets
Acollint-se a allò que disposa el Reial Decret Llei 4/2012 de 24 de febrer, el passat 15 de març
es va trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica i signatura
electrònica, una relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament de l’entitat
local i els seus organismes dependents, per un import total de 35.745.259,62 Euros.
Durant el període des de 15 de març fins el 22 d’abril els proveïdors podien consultar les seves
dades i acceptar acudir al procediment o demanar certificat individual de les obligacions
pendents de pagament que no figuressin en la relació del 15 de març.
Per la seva part les entitats locals podien entre el 23 d’abril i el 8 de maig entrar els certificats
individuals emesos i a més a més aquelles variacions que haguessin sofert les obligacions
incloses en el llistat del 15 de març.
El dia 9 de maig el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques fa publica la llista definitiva
de les obligacions pendents de pagament.
Durant el mesos de maig i de juny les Entitats locals podran rebre sol·licituds de contractistes
per l’emissió de certificats individuals.
A més a més, entre els dies 23 de maig i 7 de juny les Entitats locals podran introduir
modificacions en relació amb aquelles factures que encara no estiguin amb el valor “Enviada
ICO” del camp estat, i podran acceptar l’aplicació del procediment del RDL 4/2012, de 24 de
febrer, enlloc dels contractistes, prèvia sol·licitud d’aquests.
Finalment, entre els dies 23 de juny i 6 de juliol les Entitats locals podran introduir modificacions
en relació amb aquelles factures que encara no estiguin amb el valor “Enviada ICO” del camp
estat, i podran acceptar l’aplicació del procediment del RDL 4/2012, de 24 de febrer, enlloc dels
contractistes, prèvia sol·licitud d’aquests.
El dia 9 de juliol el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques fa pública la llista definitiva
de les obligacions pendents de pagament.
Proposta de resolució
L’esmentat RDL, en el seu article 3.2 disposa que l’interventor ha de donar compte al ple de la
relació certificada expedida. En conseqüència, considero que no hi ha cap inconvenient legal ni
reglamentari per tal de donar compte de la situació a 9 de juliol de 2012 de la relació
d’obligacions pendents de pagament, que s’adjunta a aquesta proposta:
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3 AP-2012/2385 DONAR COMPTE. Resolució d'alcaldia d'11 de juliol de 2012,
d'actualització de l'organització i funcionament de la "Gerència Tècnica del Nucli Històric
de Dalt la Vila".
Identificació de l'expedient
Tipus d’acord:
Donar compte de la resolució del l'alcalde, de data 11 de juliol
de 2012, d’actualització de l’organització i funcionament de la
“Gerència Tècnica del Nucli Històric de Dalt de la Vila”
Òrgan al que s'adreça:
Ple municipal
Caràcter de l’acord:
Exhaureix la via administrativa.
L'alcalde, en data 11 de juliol de 2012, ha dictat una resolució que transcrita literalment diu el
següent:
“Antecedents
Mitjançant la resolució de l’Alcaldia de data 22 de juliol de 2005 es va configurar com a unitat
administrativa especial la “Gerència Tècnica Nucli Històric de Dalt La Vila”, per a la gestió
directa ordinària dels serveis i funcions que s’especificaran a continuació i pel que fa al àmbit
territorial delimitat per l’esmentat nucli històric:
“a) Planejament: Propostes de planejament derivat i el seu seguiment fins a l’aprovació
definitiva concretes.
b) Projectes i obres d’urbanització: Proposta vinculant pels encàrrecs de projectes
d’urbanització; Tutela i control dels projectes d’urbanització, així com la priorització dels
mateixos; Tutela i control de projectes d’urbanització vinculats al planejament derivat que hagin
de desenvolupar els particulars.
c) Llicències. Informe i vist i plau previ preceptiu de llicències d’obres majors i menors; Informe i
vist i plau previ preceptiu de llicències d’activitats ;Informe i vist i plau previ preceptiu de
llicències d’ocupació temporal.
d) Disciplina urbanística. Funció inspectora i de tramitació i resolució de la disciplina
urbanística, d’activitats i de seguretat en l’edificació.
e) Patrimoni. Incorporació de ple dret a la Comissió de Patrimoni Històric-Artístic en aquells que
afectin l’àmbit d’actuació.
f) Gestió d’habitatges. Gestió per promoure actuacions conjuntes amb propietaris d’immobles,
derivant al Departament d’Habitatge la gestió del Programa de Rehabilitació d’Habitatges amb
finalitats socials (habitatges per gent jove, Residència - habitatge per gent gran,
Equipaments..); Disseny de campanyes específiques de rehabilitació d’habitatges a Dalt la Vila.
g) Coordinació amb altres serveis de l’administració emmarcat en les dinàmiques establertes
per l’organització municipal.
h) Assessorament tècnic a particulars. Finestreta d’acollida als particulars sobre ajuts a la
rehabilitació i derivació al departament d’habitatge, si s’escau.
i) Turisme: Disseny de campanyes específiques per promocionar Dalt Vila com a nucli històric,
en coordinació amb el Museu i el Departament de Turisme.”
Vist l’informe tècnic emès pel cap del Servei d’Ordenació Urbana de l’Àrea d’Urbanisme i
Territori, en data 10 de juliol de 2012, segons el qual a la vista de l’organització municipal
resultant de les ultimes eleccions locals és considera convenient actualitzar els serveis i
funcions la gestió ordinària dels qual té assignada la Gerència pel que fa a l’àmbit territorial
delimitat per l’esmentat nucli històric, restant els següents:
a) Planejament, projectes i obres d’urbanització: propostes de planejament i de projectes
d’urbanització i el seu seguiment fins a la seva aprovació definitiva. Informe i vist i plau previ
preceptiu de propostes de planejament i de projectes d’urbanització. Tutela, control i priorització
de l’execució dels projectes d’urbanització dins de l’àmbit del nucli històric
b) Llicències. Informe i vist i plau previ preceptiu de llicències d’obres majors i menors; Informe i
vist i plau previ preceptiu de llicències d’activitats ;Informe i vist i plau previ preceptiu de
llicències d’ocupació temporal.
c) Disciplina urbanística. Seguiment de la funció inspectora, de la tramitació i de la resolució de
la disciplina urbanística, d’activitats i de seguretat en l’edificació.
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d) Patrimoni. Incorporació de ple dret a la Comissió de Patrimoni Històric-Artístic en aquells que
afectin l’àmbit d’actuació.
e) Gestió d’habitatges. Gestió per promoure actuacions conjuntes amb propietaris d’immobles,
derivant a l’Oficina Local d’Habitatge la gestió del Programa de Rehabilitació d’Habitatges amb
finalitats socials (habitatges per gent jove, Residència - habitatge per gent gran,
Equipaments..); Disseny de campanyes específiques de rehabilitació d’habitatges a Dalt la Vila.
f) Coordinació amb altres serveis de l’administració emmarcat en les dinàmiques establertes
per l’organització municipal.
g) Assessorament tècnic a particulars. Assessorament als particulars sobre ajuts a la
rehabilitació i derivació a l’Oficina Local d’Habitatge, si s’escau.
h) Turisme: Disseny de campanyes específiques per promocionar Dalt Vila com a nucli històric,
en coordinació amb el Museu i el Departament de Turisme.
Vista la resolució d’Alcaldia de data 5 de juliol de 2011, de la qual es va donar compte al ple en
sessió 12 de juliol de 2011, de nomenament dels tinents d’alcalde i delegacions d’atribucions a
regidors, en el punt sisè de la qual, entre altres, es nomenava i efectuava a favor de la regidora
senyora Maria Mercè Rius Serra una delegació especial d’atribucions per a la gestió dels
assumptes, missions o matèries corresponent al Districte núm. 1.
Vista la provisió de la regidora de l’Àmbit de Govern, de data 10 de juliol per a la incoació
d’expedient per tal d’actualitzar els serveis i funcions, la gestió ordinària dels qual té assignada
la Gerència Tècnica Nucli Històric de Dalt La Vila, pel que fa a l’àmbit territorial delimitat per
l’esmentat nucli històric, proposant-se, en aquest sentit, una delegació especial a favor de la
regidora del Districte núm. 1 de Badalona, senyora Maria Mercè Rius Serra, per a la direcció i
gestió dels serveis i funcions de l’esmentada unitat organitzativa especial, unitat que dependrà
del propi Districte número 1. Així mateix, es proposa la designació de l’empleat municipal, cap
del Servei d’Ordenació Urbana de l’Àrea d’Urbanisme i Territori, senyor Rafael Argelich
Girones, com a Cap de la Gerència Tècnica de la unitat “Gerència Tècnica Nucli Històric de
Dalt La Vila”, afegint a les tasques adscrites al seu lloc de treball les de direcció tècnica del
servei
Fonaments Jurídics
Atesa la potestat d’autoorganització dels Municipis reconeguda a l’article 4.1-a) de la Llei
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), i a l’art. 8.1.-b) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC).
Atès l’art. 11 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) estableix que correspon a cada
Administració Pública delimitar, en el seu propi àmbit competencial, les unitat administratives
que configuren els òrgans administratius propis de les especialitats derivades de la seva
organització.
Atès l’article 43.5.b) del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim jurídic dels ens locals (ROF).
Atès que la competència en quant a la direcció del govern i administració municipal, així com
l'organització del serveis administratius de la Corporació ve atribuïda a President/a de la
mateixa en virtut de l'art. 21.1-a) de la LRBR Local, 53.1-b) del Text Refós de Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, art. 41.2 Reglament d’Organització, Funcionament i de Règim
jurídic de les corporacions locals (ROF), i disposició addicional quarta.
Conseqüentment, la legislació vigent en la matèria atribueix a l'alcalde la competència sobre
estructura i organització dels serveis municipals de l'Ajuntament sens perjudici de les
competències del Ple en matèria organitzativa.
Proposta de resolució
En conseqüència, 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 l’alcalde adopti la
següent proposta i resolgui de conformitat:
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PRIMER.- Modificar la resolució de l’Alcaldia de data 22 de juliol de 2005 de configuració com
a unitat administrativa especial la “Gerència Tècnica Nucli Històric de Dalt La Vila”, en el sentit
d’actualitzar els serveis i funcions, la gestió ordinària dels qual té assignada la Gerència pel que
fa a l’àmbit territorial delimitat per l’esmentat nucli històric, restant els següents:
a) Planejament, projectes i obres d’urbanització: propostes de planejament i de projectes
d’urbanització i el seu seguiment fins a la seva aprovació definitiva. Informe i vist i plau previ
preceptiu de propostes de planejament i de projectes d’urbanització. Tutela, control i
priorització de l’execució del projectes d’urbanització dins de l’àmbit del nucli històric
b) Llicències. Informe i vist i plau previ preceptiu de llicències d’obres majors i menors; Informe i
vist i plau previ preceptiu de llicències d’activitats ;Informe i vist i plau previ preceptiu de
llicències d’ocupació temporal.
c) Disciplina urbanística. Seguiment de la funció inspectora de la tramitació i de la resolució de
la disciplina urbanística, d’activitats i de seguretat en l’edificació.
d) Patrimoni. Incorporació de ple dret a la Comissió de Patrimoni Històric-Artístic en aquells que
afectin l’àmbit d’actuació.
e) Gestió d’habitatges. Gestió per promoure actuacions conjuntes amb propietaris d’immobles,
derivant a l’Oficina Local d’Habitatge la gestió del Programa de Rehabilitació d’Habitatges amb
finalitats socials (habitatges per gent jove, Residència - habitatge per gent gran,
Equipaments..); Disseny de campanyes específiques de rehabilitació d’habitatges a Dalt la Vila.
f) Coordinació amb altres serveis de l’administració emmarcat en les dinàmiques establertes
per l’organització municipal.
g) Assessorament tècnic a particulars. Assessorament als particulars sobre ajuts a la
rehabilitació i derivació a l’Oficina Local d’Habitatge, si s’escau.
h) Turisme: Disseny de campanyes específiques per promocionar Dalt Vila com a nucli històric,
en coordinació amb el Museu i el Departament de Turisme.
SEGON.- Efectuar una delegació especial a favor de la regidora del Districte núm. 1 de
Badalona, senyora Maria Mercè Rius Serra, en la modalitat prevista a l’article 43.5 lletra b) del
ROF, per a la direcció i gestió dels serveis i funcions de la unitat organitzativa especial
“Gerència Tècnica del Nucli Històric de Dalt de la Vila”, unitat administrativa que dependrà del
propi Districte número 1.
TERCER.- Designar a l’empleat municipal, cap del Servei d’Ordenació Urbana de l’Àrea
d’Urbanisme i Territori, senyor Rafael Argelich Girones, com a Cap de la Gerència Tècnica de
la unitat “Gerència Tècnica Nucli Històric de Dalt La Vila”, afegint a les tasques adscrites al seu
lloc de treball les de direcció tècnica del servei
QUART.- Notificar aquesta resolució a la regidora afectada, entenent-se acceptada la
competència delegada de forma tàcita si dins del termini de les 24 hores següents no es
manifesta res en contra o es fa ús de la delegació.
CINQUÈ.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució i procedir a la publicació de la mateixa en el
Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que disposa l’article 44.2 del ROF.
... / ...
RESOLUCIÓ
Acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució formulada
i dels informes precedents als efectes previstos a l’article 89.5 de la Llei 30/1992, resolc de
conformitat i la converteixo en resolució.
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 alcalde, 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
l'Ajuntament de la resolució de referència.
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4 AP-2012/2386 DONAR COMPTE. Resolució d'alcaldia de data 16 de juliol de 2012 de
refosa de les diverses resolucions de nomenament de tots els representants en les
consells d'administració de les empreses municipals.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acord: Donar compte al Ple de la Resolució d’Alcaldia de data 16 de juliol de 2012, de
refosa de les diverses resolucions de nomenament dels representants als diferents consells
d’administració de les societats municipals un cop introduïda la correcció d’errades efectuada
per decret de 17 de juliol de 2012
Òrgan al que s’adreça: Ple municipal
L’alcalde, en data 16 de juliol de 2012, ha dictat una resolució que, transcrita en part suficient, i
un cop introduïdes la correcció d’errades efectuada per decret de 17 de juliol de 2012, diu el
següent:
“Antecedents
Vistos els Acords de les Juntes generals de l’Ens de Gestió Urbanística, SA, Reactivació
Badalona, SA, Badalona Serveis Assistencials, SA i Badalona Cultura, SL de dates 12 de juliol
de 2011 i 27 de setembre de 2011; l’Acord de la Junta general de Badalona Comunicació, SA
de data 20 de desembre de 2011 i de 29 de maig de 2012; i l’Acord de Ple de data 18 d’octubre
de 2011 pel qual es proposa a la Junta General de Marina Badalona, SA el nomenament, dels
representants de l’Ajuntament al Consell d’Administració.
Vist que es considera convenient dictat un altre decret que refongui les diverses resolucions de
nomenament de tots els representants designats pels grups municipals com a membres dels
consells d’administració dels organismes autònoms municipals.
Fonamentació jurídica
Vistes 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 dels organismes autònoms de referència i d'altres
d'aplicació, proposo l’adopció de la següent
Proposta de Resolució
En conseqüència, 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 l’alcalde, adopti la següent
proposta i resolgui de conformitat:
PRIMER.- Refondre en el present decret les diferents resolucions de nomenaments dels
diferents representants designats pels grups municipals com a membres dels diversos consells
d’administració de les societats municipals.
Així, la composició dels consells d’administració de les societats municipals queda configurada
de la següent forma:
ENS DE GESTIÓ URBANÍSTICA, SA
Consell d’Administració:
President:
Xavier Garcia Albiol
Vicepresident:
Daniel Gracia Álvarez
Consellers/es:
Juan Fernández Benítez
Beatriz Díaz del Río Mollfulleda
Ramón Riera Macia
Tomás Vizcaíno Recio
José Antonio Lara Olivera
Jordi Subirana Ortells
Àlex Mañas i Ballesté
REACTIVACIÓ BADALONA, SA
Consell d’administració:
President:
Xavier Garcia Albiol
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Vicepresident:
Consellers/es:

Ramón Riera Macia
Rosa Bertran i Bartomeu
Daniel Gracia Álvarez
Rafael Flores Muñoz
Joaquim Padrós Simó
Dessirée García Roig
Jordi Subirana Ortells
Montserrat Maresma Soler
BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA
Consell d’adminsitració:
President:
Xavier Garcia Albiol
Vicepresident:
David Gómez Villar
Consellers/es:
Miguel Jurado Tejada
Ramón Riera Macia
Salvador Lerma Timonel
Juan Fernández Benítez
Teresa González Moreno
Ma. Mercè Rius Serra
Antonio Barbarà Molina
BADALONA CULTURA, SL
Consell d’administració:
President:
Xavier Garcia Albiol
Vicepresident/a:
Montserrat Salgado Romero
Consellers/es:
Ramón Riera Macia
Sònia Egea Pérez
Juan Fernández Benítez
Rosa Bertran Bartomeu
Josep Durán Vázquez
Josep Pera i Colomer
Josep Soler i Amigó
BADALONA COMUNICACIÓ, SA
Consell d’administracio:
President:
Xavier Garcia Albiol
Vicepresident/a:
Ma. Jesús Hervàs Mínguez
Consellers/es:
Albert Fernández Saltiveri
Beatriz Díaz del Rio Mollfulleda
Ferran Falcó i Isern
Jordi Serra i Isern
Asunción Garcia Cotillas
MARINA BADALONA, SA
Representants de l’Ajuntament de Badalona proposats com a membres al Consell
d’administració:
President:
Xavier Garcia Albiol
Consellers/es:
Ramon Riera Macia
Joaquim Padrós Simó
Daniel Gracia Alvarez
David Gómez Villar
Rosa Bertran i Bartomeu
Eva Aldeguer Vidal
Marc Alomà Suñol
SEGON.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i donar
compte al Ple en la propera sessió ordinària que es celebri.
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(.../...)
RESOLUCIÓ
Acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució formulada
i dels informes precedents als efectes previstos a l’article 89.5 de la Llei 30/1992, resolc de
conformitat i la converteixo en resolució.”
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 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 l’alcalde que precedeix.
5 AP-2012/2388 DONAR COMPTE. Resolució d'alcaldia de data 16 de juliol de 2012 de
refosa de les diverses resolucions de nomenament de tots els representats als diferents
consells d'administració dels organismes autònoms municipals.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acord: Donar compte al Ple de la Resolució d’Alcaldia de data 16 de juliol de 2012, de
refosa de les diverses resolucions de nomenament dels representants als deferents consells
d’administració dels organismes autònoms municipals
Òrgan al que s’adreça: Ple municipal
L’alcalde, en data 16 de juliol de 2012, ha dictat una resolució que, transcrita en part suficient,
diu el següent:
“Antecedents
Vist els acords de l’Ajuntament en Ple, adoptats en sessió de 12 de juliol de 2011, la resolució
de l’alcaldia de data 15 de setembre de 2011 (ratificada en sessió Plenària de data 27 de
setembre de 2011), la resolució d’alcaldia de 22 de novembre de 2011(donada compte al Ple
en sessió de 20 de desembre de 2011) i les resolucions de l’alcaldia de 25 d’abril de 2012 i 3
de maig de 2012 (donades compte al Ple en sessió 29 de maig de 2012), totes referents al
nomenament dels membres de diferents organismes autònoms municipals, conforme al previst
a l’art. 202.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny (ROAS).
Vist que es considera convenient dictat un altre decret que refongui les diverses resolucions de
nomenament de tots els representants designats pels grups municipals com a membres dels
consells d’administració dels organismes autònoms municipals.
Fonamentació jurídica
Vistes 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 dels organismes autònoms de referència i d'altres
d’aplicació, proposo l’adopció de la següent
Proposta de Resolució
En conseqüència, 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 l’alcalde, adopti la
següent proposta i resolgui de conformitat:
PRIMER.- Refondre en el present decret les diferents resolucions de nomenaments dels
diferents representants designats pels grups municipals com a membres dels diversos consells
d’administració dels organismes autònoms municipals.
Així, la composició dels consells d’administració dels organismes autònoms municipals queda
configurada de la següent forma:
INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS PERSONALS.
Consell d’Administració:
President:
Xavier Garcia Albiol
Vicepresident:
David Gómez Villar
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Consellers/es:

Daniel Gracia Álvarez
Sònia Egea Pérez
Juan Fernández Benítez
Antonio García Martínez
Teresa González Moreno
Ma. Mercè Rius Serra
Carles Sagués i Baixeras
INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ
Consell d’Administració:
President:
Xavier Garcia Albiol
Vicepresident:
Ramón Riera Macia
Consellers/es:
Rosa Bertran i Bartomeu
Daniel Gracia Álvarez
Juan Fernández Benítez
Salvador Lerma Timonel
Dessirée García Roig
Jordi Subirana Ortells
Montserrat Maresma Soler
PATRONAT DE LA MUSICA DE BADALONA
Consell d’adminsitració:
President:
Xavier Garcia Albiol
Vicepresident:
Juan Fernández Benítez
Consellers/es:
Mª Jesús Hervàs Mínguez
Rosa Bertran i Bartomeu
Montserrat Salgado Romero
Naomi Daniel Romero
Aniceto Ramírez Vilches
Josep Pera Colomé
Aïda Llauradó Álvarez
MUSEU MUNICIPAL DE BADALONA
Consell Rector:
President:
Xavier Garcia Albiol
Vicepresident/a:
Montserrat Salgado Romero
Consellers/es:
Rosa Bertran i Bartomeu
Daniel Gràcia Álvarez
Naomi Daniel Romero
Núria Rojas Soler
Josep Durán Vázquez
Joan Ferrer i Llobet
Carles Sagués i Baixeras
SEGON.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i donar
compte al Ple en la propera sessió ordinària que es celebri.
(.../...)
RESOLUCIÓ
Acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució formulada
i dels informes precedents als efectes previstos a l’article 89.5 de la Llei 30/1992, resolc de
conformitat i la converteixo en resolució.”
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 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 l’alcaldia precedeix.
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6 AP-2012/2387 DONAR COMPTE. Resolució d'alcaldia de data 13 de juliol de 2012, de
modificació de l'Organigrama Municipal.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acord: Donar compte de la resolució del l'alcalde, de data 13 de juliol de 2012,
d’aprovació de l'organització municipal formulada per l'Àmbit de Govern en el document
anomenat: “Manual organitzatiu i de funcionament” de l’Ajuntament de Badalona”
Òrgan al que s'adreça: Ple municipal
Caràcter de l’acord: Exhaureix la via administrativa.
L'alcalde, en data 13 de juliol de 2012, ha dictat una resolució que transcrita literalment diu el
següent:
“Antecedents
Mitjançant resolució de l’Alcaldia, de data 13 de febrer de 2012, de la qual es va donar compte
al Ple de data 28 de febrer de 2012, es va aprovar l'organització municipal formulada per
l'Àmbit de Govern en el document anomenat: “Manual organitzatiu i de funcionament” de
l’Ajuntament de Badalona i, que s'adjuntà com annex a aquella resolució formant part integrant
de la mateixa.
Vista la resolució de l’Alcaldia de data 11 de juliol de 2012, en virtut de la qual s’ha modificat la
resolució de l’Alcaldia de data 22 de juliol de 2005 de configuració com a unitat administrativa
especial la “Gerència Tècnica Nucli Històric de Dalt La Vila”, en el sentit d’actualitzar els serveis
i funcions, la gestió ordinària dels qual té assignada la Gerència pel que fa a l’àmbit territorial
delimitat per l’esmentat nucli històric. Així mateix, ha efectuat una delegació especial a favor de
la regidora del Districte núm. 1 de Badalona, senyora Maria Mercè Rius Serra, en la modalitat
prevista a l’article 43.5 lletra b) del ROF, per a la direcció i gestió dels serveis i funcions de la
unitat organitzativa especial “Gerència Tècnica del Nucli Històric de Dalt de la Vila”, unitat
administrativa que dependrà del propi Districte número 1.
Vista la provisió de la regidora de l’Àmbit de Govern, de data 12 de juliol per a la incoació
d’expedient de modificació del “Manual organitzatiu i de funcionament” en els següents
aspectes:
- Incloure la delegació especial efectuada, mitjançant decret de l’alcalde de data 11 de
juliol de 2012 , a favor de la regidora del Districte núm. 1 de Badalona, senyora Maria
Mercè Rius Serra, en la modalitat prevista a l’article 43.5 lletra b) del ROF, per a la
direcció i gestió dels serveis i funcions de la unitat organitzativa especial “Gerència
Tècnica del Nucli Històric de Dalt de la Vila”, unitat administrativa que dependrà del
propi Districte número 1.
- Precisar la denominació i funcions de l’actual “Gabinet de Planificació Estratègica,
Assessorament i Qualitat de l’Àmbit de Govern”, passant a denominar-se “Gabinet de
Planificació Estratègica, Assessorament Jurídic i Qualitat de l’Àmbit de Govern” i,
precisar també, que el referit Gabinet té com una de les seves funcions específiques la
de l’assessorament jurídic, donar suport estratègic i gestió dels corresponents
expedients de l’Àmbit de Govern.
Fonaments Jurídics
Atesa la potestat d’autoorganització dels Municipis reconeguda a l’article 4.1-a) de la Llei
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), i a l’art. 8.1.-b) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC).
Atès l’art. 11 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) estableix que correspon a cada
Administració Pública delimitar, en el seu propi àmbit competencial, les unitat administratives
que configuren els òrgans administratius propis de les especialitats derivades de la seva
organització.
Atès l’article 43.5.b) del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim jurídic dels ens locals (ROF).
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Atès que la competència en quant a la direcció del govern i administració municipal, així com
l'organització del serveis administratius de la Corporació ve atribuïda a President/a de la
mateixa en virtut de l'art. 21.1-a) de la LRBR Local, 53.1-b) del Text Refós de Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, art. 41.2 Reglament d’Organització, Funcionament i de Règim
jurídic de les corporacions locals (ROF), i disposició addicional quarta.
Conseqüentment, la legislació vigent en la matèria atribueix a l'alcalde la competència sobre
estructura i organització dels serveis municipals de l'Ajuntament sens perjudici de les
competències del Ple en matèria organitzativa.
Proposta de resolució
En conseqüència, 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 l’alcalde adopti la
següent proposta i resolgui de conformitat:
PRIMER.- Modificar la resolució de l’Alcaldia, de data 13 de febrer de 2012, de la qual es va
donar compte al Ple de data 28 de febrer de 2012, d’aprovació de l'organització municipal
formulada per l'Àmbit de Govern en el document anomenat: “Manual organitzatiu i de
funcionament” de l’Ajuntament de Badalona, en els següents aspectes:
- Incloure la delegació especial efectuada, mitjançant decret de l’alcalde de data 11 de
juliol de 2012, a favor de la regidora del Districte núm. 1 de Badalona, senyora Maria
Mercè Rius Serra, en la modalitat prevista a l’article 43.5 lletra b) del ROF, per a la
direcció i gestió dels serveis i funcions de la unitat organitzativa especial “Gerència
Tècnica del Nucli Històric de Dalt de la Vila”, unitat administrativa que dependrà del
propi Districte número 1.
- Precisar la denominació i funcions de l’actual “Gabinet de Planificació Estratègica,
Assessorament i Qualitat de l’Àmbit de Govern”, passant a denominar-se “Gabinet de
Planificació Estratègica, Assessorament Jurídic i Qualitat de l’Àmbit de Govern” i,
precisar, també que el referit Gabinet té com una de les seves funcions específiques la
de l’assessorament jurídic, donar suport estratègic i gestió dels corresponents
expedients de l’Àmbit de Govern.
... / ...
RESOLUCIÓ
Acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució formulada
i dels informes precedents als efectes previstos a l’article 89.5 de la Llei 30/1992, resolc de
conformitat i la converteixo en resolució.
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 alcalde, 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
l'Ajuntament de la resolució de referència.
7 AP-2012/2389 DONAR COMPTE. Acord de la Junta de Govern Local de data 25/05/2012
relatiu a la revisió anual del Padró municipal d'habitants amb referència a l'01/01/2012.
Tipus de decisió:
Donar compte a l'Ajuntament Ple de l’acord de la Junta de Govern
Local de data 25/05/2012 referida a la Revisió anual del Padró Municipal d’Habitants amb
referència a l’1/01/2012
Caràcter de la resolució:
Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça: Ajuntament Ple
Núm. expedient:
1440/02-2/12
Fets
La Junta de Govern Local va dictar amb data 25/05/2012 una resolució que transcrita en la part
que resulta suficient diu el següent:
“Fets...
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D’acord amb el que estableix el Real Decret 2612/1996 de 20 de desembre, pel qual es
modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel
Real Decret 1690/1986, d’11 de juliol, així com a la Resolució de 25 d’octubre de 2005 (BOE de
23/11/2005), de la Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant INE) i del
Director General de Cooperació Local per la qual es dicten instruccions tècniques als
Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la
proposta de xifres oficials de població, aquest Ajuntament ha realitzat la revisió anual del Padró
Municipal d’Habitants amb referència a l’1 de gener de 2012.
Fonaments de dret
1. Atès que la nova redacció de l’art. 81 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de
les Entitats Locals institueix:
• que els Ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons municipals amb referència a 1
de gener de cada any, formalitzant les actuacions portades a terme durant l’exercici anterior.
Els resultats numèrics de la revisió anual seran remesos a l’lNE.
2. Atès que l’apartat I de la Resolució de 25 d’octubre de 2005 (BOE de 23/11/2005), de la
Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació Local per la
qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal
i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població institueix:
• que per tal de realitzar la revisió dels padrons es considerarà les variacions produïdes i que
hagin estat remeses a l’INE en els fitxers d’intercanvi mensuals així com el resultat de la
coordinació comunicada per aquest en els diferents fitxers mensuals fins el mes de març.
3. Atès que l’apartat IV de la citada Resolució institueix:
• que els resultats numèrics de la revisió anual es comunicaran a l’INE mitjançant ofici en el
qual s’especificarà únicament la població resultant per al municipi referida a 1 de gener.
• que juntament amb la xifra de població, i perquè les possibles objeccions que hagués de
formular l’INE, en virtut del que preveu l’art. 82 del Reglament de Població, puguin detallar-se a
nivell de registre, s’enviarà el fitxer, còpia del Padró complet a 1 de gener, del qual s’hagi
deduït la xifra de població comunicada.
• que la xifra de la revisió, juntament amb el fitxer es remetran a la corresponent Delegació
Provincial de l’INE abans del 10 d’abril.
4. Vist que, d’acord amb els terminis establerts per la citada Resolució, l’Ajuntament ha
notificat de manera provisional a l’INE, amb anterioritat al 10 d’abril DE 2012, la xifra de
població i el fitxer esmentat, còpia del Padró complet a 1 de gener de 2012.
5. Atès que resulta bona pràctica administrativa aprovar, a més de la xifra de població a 1 de
gener de 2012, les alteracions produïdes durant el període comprès entre l’1 de gener de 2011
i el 31 de desembre de 2011 (Resum numèric general municipal d’Habitants de Badalona per al
període comprès entre l’1 de gener de 2011 i 31 de desembre de 2011), i el Resum numèric
municipal consolidat d’Habitants de Badalona amb referència a l’1 de gener de 2012.
Proposta de resolució
En conseqüència, a l’empara que la revisió del Padró Municipal d’Habitants és competència
originària del Ple d’acord amb les arts. 17 LRBRL i 81 RPDTEL, i atès que en data 5 de juliol de
2011 l'Ajuntament Ple va delegar en la Junta de Govern Local la competència d'aprovació de la
Rectificació anual del Padró Municipal d'Habitants, proposo que la Junta de Govern adopti els
següents
ACORDS
P R I M E R - Aprovar el Resum numèric general municipal d’Habitants de Badalona per al
període comprès entre l’1 de gener de 2011 i 31 de desembre de 2011, el Resum numèric
municipal consolidat d’Habitants de Badalona amb referència a l’1 de gener de 2012 i el fitxer
associat, còpia del Padró complet a 1 de gener de 2012, que s’adjunten com annexos, i dels
quals es dedueix que la Població de la ciutat de Badalona a 1 de gener de 2012 és de 222.074
habitants.
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SEGON–
Aquestes xifres no esdevindran definitives ni oficials fins que no siguin
aprovades per lNE, amb les objeccions que aquest òrgan consideri adients, d’acord amb el que
estableix la citada Resolució de 25 d’octubre de 2005 (BOE de 23/11/2005).
T E R C E R - Donar compte de la present Resolució a l'Ajuntament Ple.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
9 AP-2012/2390 DONAR COMPTE. Acord de la Junta de Govern Local de 15-06-12, de
donar per verificat el Text refós de la Modificació del Pla especial d'assignació d'ús de la
zona 7b-IV del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal de Can Ruti Tanatori-.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 15 de juny de 2012 va aprovar, entre
d’altres, un acord del següent tenor literal:
“Per part del Departament de Planejament urbanístic es presenta per a la seva aprovació el
Text Refós de la Modificació del Pla Especial d’assignació d’ús de la zona 7b-IV del Pla
especial d’equipaments urbans públics i parc forestal de Can Ruti (Tanatori) de Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 8 de juny de 2012 per l’arquitecta del Departament de
Planejament urbanístic, el qual reproduït literalment diu:
“I N F O R M E
Informe tècnic relatiu a la tramitació de la Modificació del Pla especial d’assignació d’ús de la
zona 7b-IV del Pla especial d’equipaments urbans públics i parc forestal de Can Ruti, formulat
per iniciativa privada de Pompes Fúnebres Badalona, SA, per a l’aprovació del text refós.
Antecedents
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 17 de maig de 2011, va aprovar amb
caràcter inicial la Modificació del Pla especial d’assignació d’ús de la zona 7b-IV del Pla
especial d’equipaments urbans públics i parc forestal de Can Ruti de Badalona (núm. exp. de
Planejament Urbanístic 7/A7-11), formulat per iniciativa privada de Pompes Fúnebres Badalona
SA, i tramitat per aquesta Corporació Municipal a l’empara de l’article 78 del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme (DL 1/2010).
L’acord de la Junta de Govern Local de Badalona es va publicar en el diari El Periódico de data
6 de juny de 2011 i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 4 de juliol de
2011. Tanmateix, l’anunci esmentat ha estat exposat al Tauler d’anuncis municipal i s’ha editat
a la pàgina web de la Corporació per tal de facilitar la seva difusió i consulta ciutadana.
El termini d’informació pública de l’expedient es va ampliar un mes més, mitjançant publicació
d’un anunci al BOPB de 4 de gener de 2012, al diari El Periódico de 22 de desembre de 2012,
al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament, i durant aquest termini no es va presentar
cap al·legació.
En data 27 de setembre de 2011 el Ple de l'Ajuntament, va aprovar amb caràcter provisional la
Modificació del Pla especial d’assignació d’ús de la zona 7b-IV del PE d’equipaments urbans
públics i parc forestal de Can Ruti.
A proposta de la Ponència tècnica, la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de
Barcelona de data 18 d’abril de 2012, va acordar suspendre l’aprovació definitiva de la
Modificació del Pla especial d’assignació d’ús de la zona 7b-IV del PE d’equipaments urbans
públics i parc forestal de Can Ruti, promoguda i tramesa per iniciativa privada de Pompes
Fúnebres Badalona, SA, fins la presentació d’un Text refós que incorpori les prescripcions
següents:
- “1.1 Cal justificar l’interès públic de l’actuació i verificar la repercussió de la creació de la
peça d’aparcament amb la façana proposada, sobre la parcel·la municipal qualificada de
clau 7b-M.
- 1.2 Cal completar el document amb informació gràfica, plànols normatius que determinin
l’àmbit de la localització de l’edificació, les separacions a vials i els perfils reguladors. Pel
que fa a l’ordenació proposada, cal que el sostre de l’edificació màxim admissible s’ajusti a
les determinacions del planejament vigent i del seu desenvolupament.
- 1.3 Cal corregir una errada material detectada a l’apartat 1.12 relatiu al balanç numèric.
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1.4 Per tal de donar compliment a l’article 10 de la normativa del document, cal ampliar en
11 places més les places d’aparcament.
- 1.5 Cal corregir la qualificació urbanística del torrent del Roc, d’acord amb l’informe de
l’Agència Catalana de l’Aigua, i restar de l’edificabilitat total de l’àmbit la part proporcional a
la superfície qualificada de DPH, atès que aquest no computa a efecte de repartiment de
beneficis i càrregues.
- 1.6 Cal corregir una errada material a l’article 10 de la normativa, pel que fa a l’edificabilitat
del sector.”
Àmbit del sector de planejament
El sector de planejament es troba a la zona denominada “Font del Goig”, delimitat a l’oest pel
torrent de la Mina de Can Ruti i a l’est pel camí del Tanatori, té una superfície total de 38.577
m².
Planejament vigent
El planejament vigent en l’àmbit del Pla especial és el següent:
Planejament general:
- Pla General Metropolità d’ordenació Urbana de Barcelona
Aprovat definitivament per la CMB el 14 juliol de 1976 (BOP 19/7/1976).
- Text refós de la revisió del Programa d’Actuació Urbanística del Pla General Metropolità
(alteracions puntuals) segon quadrienni 1988-1992.
Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 8
d’agost de 1988, amb les prescripcions contingudes a la resolució i assabentat del Text
refós en data 28 de desembre de 1988 (DOGC 20/03/1989).
Planejament derivat
- Pla Especial equipaments públics i parc forestal Can Ruti
Aprovat definitivament per la CMB el 12/3/1981.
- Pla Especial Hospital Germans Trias i Pujol per a l’ordenació de l'Institut Guttmann,
aparcaments i tractament paisatgístic conjunt.
Aprovat definitivament per la CUB el 14/2/1996 (DOGC 29/3/1996).
- Modificació del Pla especial de l'Hospital Germans Trias i Pujol per a l’ordenació de
l'Institut Guttmann.
Aprovat definitivament per la CUB el 4/2/1998 (DOGC 3/4/1998).
- Pla Especial d’assignació d’ús de la zona 7b-IV del PE d’equipaments públics i parc
forestal de Can Ruti.
Aprovat definitivament per la CUB el 28/6/2000 (DOGC 15/11/2010).
- Estudi de Detall per a la implantació d’un edifici destinat a Tanatori a la carretera de
Can Ruti de Badalona.
Aprovat definitivament per el Ple de l’Ajuntament el 27/03/2001 (BOP 26/04/2001).
Planejament sectorial
- Pla especial de protecció i millora del sector sud de la serralada de Marina
Aprovat definitivament per acord del Conseller de PTIOP el 16/04/2002 (DOGC
24/05/2002).
Els terrenys inclosos en l’àmbit del Pla especial estan classificats com a sòl urbà i qualificats
com a sistema viari (clau 5), sistema d’equipaments públics de tipus sanitarioassistencial (clau
7b-M) i sistema d’equipaments privats de tipus sanitarioassistencial (clau 7b).
Descripció de la proposta
El Pla especial es formula amb l’objectiu de potenciar i millorar les instal·lacions i serveis del
Tanatori de Badalona.
D’una banda, es proposa ajustar la qualificació de la part de la finca propietat de Pompes
Fúnebres Badalona, SA, de 1.470 m² de superfície, qualificada de sistema viari (clau 5), que es
qualifica de sistema d’equipaments privat de tipus sanitarioassistencial (clau 7b).
D’altra banda, es proposa ajustar les qualificacions d’una part de la finca de propietat municipal,
de 1.775 m² de superfície, qualificada de sistema d’equipaments tipus sanitarioassistencial
(clau 7b-M) i d’una part de la finca propietat de Pompes Fúnebres Badalona, SA, de 4.568 m²
-
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de superfície, qualificada de sistema d’equipaments privat de tipus sanitarioassistencial (clau
7b), per permetre la implantació de l’ampliació de l’aparcament del Tanatori. Aquest diferencial
de superfícies es degut a la forta topografia de la parcel·la d’origen privada en defecte de la
pública.
L’ampliació de l’edifici del Tanatori ve determinada per les condicions visuals, topogràfiques i
paisatgístiques del solar. S’ordena com a continuació de l’existent, amb la seva mateixa
estètica oferint-li un final a l’altra banda de l’escala d’accés que alhora fa de junta entre els dos
edificis. L’objectiu és proporcionar unitat al conjunt.
El nou jardí del Repòs vol aparèixer com uns recorreguts lleugers entre la vegetació existent
donant pas a unes zones de recolliment interior i dipòsit de cendres. En aquest cas també es
vol tractar amb respecte aquesta zona proposada, per la qual cosa s’utilitzaran materials
lleugers poc invasius.
L’ampliació de l’aparcament, es presenta com la continuació de la pròpia carretera que voreja
la part baixa de la finca i arriba fins a l’hospital. És un espai adjacent a aquesta via que
s’endinsa en la plataforma de la zona del Berenador de Can Ruti, creant 54 noves places, i
torna a sortir recuperant el camí de sortida.
Es pretén la realització d’un disseny el menys agressiu possible per la zona i es desenvolupa
en diverses bosses d’aparcament, separades entre elles de manera que penetri la vegetació
dins aquest aparcament i l’adapti formalment al seu entorn.
Per poder fer efectiu l’ajust entre les finques de titularitat pública i privada i adaptar la seva
configuració a les exigències del planejament, d’acord amb l’article 166 Regularització de
finques, del DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme, es defineix un polígon d’actuació discontinu, de 3.550 m² de superfície, a executar
pel sistema de reparcel·lació.
Les superfícies del sistema d’equipament i sistema viari previstes al planejament vigent i
proposades pel Pla especial es resumeixen en el quadre següent:
Qualificacions
PLANEJAMENT VIGENT PROPOSTA
Sistema equipament privat 7b
31.276 m²
25.705 m²
Sistema equipament públic 7b-M
1.775 m²
4.568 m²
Sistema viari 5
5.526 m²
4.056 m²
Domini Públic Hidràulic
----4.248 m²
TOTAL
38.577 m²
38.577 m²
Els paràmetres urbanístics definits al planejament vigent i proposats pel Pla especial es
resumeixen en el quadre següent:
PLANEJAMENT VIGENT PROPOSTA
Superfície
sistema
equipament 31.276 m²
25.705 m²
privat 7b
Tipus d’ordenació:
Edificació aïllada
Edificació aïllada
Separacions a vial
10 m.
10 m.
Titularitat
Privada
Privada
Ocupació màxima de la parcel·la (%) 15 %:
15 %
Ocupació màxima de la parcel·la 4.619,40 m²
3.855,75 m²
(m²)
Índex edificabilitat (m²sostre/m²sòl)
0,40 m²sostre/m²sòl
0,22 m²sostre/m²sòl
Edificabilitat (m²sostre)
12.510,40 m²
5.655,10 m²
Alçada màxima edificació
8 m.
8 m.
Nombre màxim de plantes
PB + 1PP
PB + 1PP
Distribució de l’edificació
Àmbit de localització
Àmbit de localització
Previsió de places d’aparcament
1 per cada 100 m² de 1 per cada 100 m² de sostre
sostre
Conclusions
En relació a les prescripcions de la resolució de la Ponència tècnica de la Comissió Territorial
d’urbanisme de Barcelona de data 18 d’abril de 2012, el Text refós ha completat la memòria
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incorporant un capítol de justificació de l’interès públic de la modificació del Pla Especial tal
com feia referència al punt 1.1 de les prescripcions.
S’ha completat el document d’informació gràfica i plànols normatius, ampliant la informació,
determinat la localització de l’edificació, les separacions a vials, els perfils reguladors, i per
aquest motiu s’ha incorporat el plànol normatiu P.02 Planejament proposat condicions
urbanístiques amb la finalitat de ajudar a aclarir el Pla.
S’han modificat els valors del quadre de resum numèric ajustant l’índex d’edificabilitat a la
2
superfície total construïda, 5.655.10m resultant un índex d’edificabilitat de 0,22m²sostre/m²sòl.
S’ha donat compliment a l’article 10 de la normativa de mínim una plaça d’aparcament per cada
2
100m d’edificabilitat, sobrepassant el mínim de 56 places, amb un número total de 163 places,
tal com feia referència al punt 1.4 de les prescripcions.
D’acord amb el informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, s’ha corregit la qualificació urbanística
del DPH i per tant s’ha ajustat la edificabilitat total de l’àmbit, tal i com feia referència al punt 1.5
de les prescripcions.
Els ajustos introduïts no representen un canvi substancial respecte les aprovacions inicial i
provisional. Vista la proposta i atès que la documentació 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 i el Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova
el text refós de la Ley de Suelo, s’informa favorablement prosseguir amb la tramitació de la
Modificació del Pla especial d’assignació d’ús de la zona 7b-IV del PE d’equipaments urbans
públics i parc forestal de Can Ruti.”
Vist l’informe jurídic emès en data 11 de juny de 2012 pel Departament Jurídic de l’Àrea
d’Urbanisme que transcrit literalment diu així:
“PROPOSTA PRESENTADA
En data 17 de maig de 2011 la Junta de Govern Local va aprovar amb caràcter inicial la
Modificació del Pla Especial d’assignació d’ús de la zona 7b-IV del Pla especial d’equipaments
urbans públics i parc forestal de Can Ruti (Tanatori) de Badalona. L’esmentat acord es va
publicar en el diari El Periódico en data 6 de juny de 2011 i en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona el 4 de juliol de 2011. El termini d’informació pública de l’expedient es va ampliar
un mes més, mitjançant publicació d’un anunci al BOPB de 4 de gener de 2012, al diari El
Periódico de 22 de desembre de 2012, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament, i
durant aquest termini no es va presentar cap al·legació.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 27 de setembre de 2012, va aprovar amb
caràcter provisional la Modificació del Pla Especial d’assignació d’ús de la zona 7b-IV del Pla
especial d’equipaments urbans públics i parc forestal de Can Ruti.
En data 18 d’abril de 2012 la Ponència tècnica de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona va acordar suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació del Pla
especial d’assignació d’ús de la zona 7b-IV del PE d’equipaments urbans públics i parc forestal
de Can Ruti, promoguda i tramesa per iniciativa privada de Pompes Fúnebres Badalona, SA,
fins la presentació d’un Text refós que incorpori les prescripcions següents:
- “1.1 Cal justificar l’interès públic de l’actuació i verificar la repercussió de la creació de la
peça d’aparcament amb la façana proposada, sobre la parcel·la municipal qualificada de
clau 7b-M.
- 1.2 Cal completar el document amb informació gràfica, plànols normatius que determinin
l’àmbit de la localització de l’edificació, les separacions a vials i els perfils reguladors. Pel
que fa a l’ordenació proposada, cal que el sostre de l’edificació màxim admissible s’ajusti a
les determinacions del planejament vigent i del seu desenvolupament.
- 1.3 Cal corregir una errada material detectada a l’apartat 1.12 relatiu al balanç numèric.
- 1.4 Per tal de donar compliment a l’article 10 de la normativa del document, cal ampliar en
11 places més les places d’aparcament.
- 1.5 Cal corregir la qualificació urbanística del torrent del Roc, d’acord amb l’informe de
l’Agència Catalana de l’Aigua, i restar de l’edificabilitat total de l’àmbit la part proporcional a
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la superfície qualificada de DPH, atès que aquest no computa a efecte de repartiment de
beneficis i càrregues.
- 1.6 Cal corregir una errada material a l’article 10 de la normativa, pel que fa a l’edificabilitat
del sector.”
En data 8 de juny de 2012 l’arquitecta adscrita al departament de Planejament Urbanístic ha
emès un informe mitjançant el qual es posa de manifest que s’han incorporat les prescripcions
de la resolució de la CTUAMB de data 18 d’abril de 2012 i que els canvis introduïts al document
per donar compliment a les prescripcions de la Ponència Tècnica de la Comissió d’Urbanisme
no tenen caràcter de substancials per la qual cosa proposa procedir amb la tramitació de
l’expedient.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
Aquest Pla Especial urbanístic d’iniciativa privada es tramita per aquesta Corporació municipal
a l’empara de l’article 78 del Text Refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu
1/2010, en endavant TRLUC.
L’article 67.1d) del TRLUC, en concordança amb l’article 92.2 c) del Reglament de la Llei
d’urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, en endavant RLUC, preveuen la
formulació dels plans especials per a concretar la titularitat i l’ús dels equipaments comunitaris.
A l’expedient administratiu 07/A7-11 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic hi
consten les determinacions establertes per l’article 93.7 del RLUC, així com la documentació
escrita i gràfica adequada a llur naturalesa i finalitat.
Examinat l’expedient de referència hi consta la documentació adequada a la naturalesa i
finalitat del pla especial proposat: memòria (memòria descriptiva, normativa, annexos) i plànols
d’informació i ordenació del territori, d’acord amb l’article 94 del RLUC.
Igualment, s’escau assenyalar que els canvis introduïts per tal de donar compliment a les
prescripcions de la CTUAMB no tenen naturalesa de substancials en els termes que s’expressa
l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (aprovat pel Decret
305/2006) tal i com exposa l’arquitecta adscrita al Departament de Planejament Urbanístic al
seu informe.
PROCEDÈNCIA DE LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS
D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació tècnica que consta a
l’expedient, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que sigui aprovada per la
Junta de Govern Local, òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord de verificació
d’aquest text refós en virtut de la delegació de competències del Ple, segons acord del passat 5
de juliol de 2011.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
En base aquests arguments, l’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord
següent:
PRIMER.- Donar per verificat el tex refós de la Modificació del Pla Especial d’assignació d’ús
de la zona 7b-IV del Pla especial d’equipaments urbans públics i parc forestal de Can Ruti
(Tanatori) de Badalona, el qual incorpora les prescripcions de l’acord de la CTUAMB de data 18
d’abril de 2012, amb el ben entès que els canvis introduïts a la memòria no tenen la naturalesa
de canvis substancials, en els termes que s’expressa l’article 112.2 del Reglament de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya (aprovat pel Decret 305/2006). Aquesta figura derivada de
planejament urbanístic es formula per iniciativa privada i es tramita per aquesta Corporació
Municipal a l’empara de l’article 78 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010).
SEGON.- Donar trasllat de la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de l’àmbit metropolità de Barcelona, als efectes que doni conformitat al present text refós i
aixequi la suspensió d’aprovació definitiva acordada en data 18 d’abril de 2012.
TERCER.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació municipal.”
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10 AP-2012/2391 DONAR COMPTE. Resolució d'alcaldia de 25 de maig de 2012 per la
qual s'aprova el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badalona i Benestar
Social i Familia de la Generalitat de Catalunya per a la prestació del servei Punt de
Trobada.
En data 25 de maig, l’alcalde va adoptar una resolució que a tenor literal desposa el següent:
“Antecedents
Fets1. S’ha rebut proposta per part del Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya, per tal de signar conjuntament un Conveni de Col·laboració per a la
prestació del servei tècnic de punt de trobada de Badalona, en el marc del Fòrum de municipis
que integra els ajuntaments de Montgat, Tiana, Santa Coloma, Sant Adrià i Badalona.
2. En data 27 de febrer de 2012, l’adjunt a la direcció de la regidoria d’Acció Social, Polítiques
d’Igualtat i Relacions Ciutadanes, ha emès un informe tècnic on prèvies les consideracions
oportunes, justifica i proposa l’aprovació de la minuta i la signatura del Conveni de
col·laboració, relatiu a la cessió d’ús i espai per a la prestació del servei de Punt de trobada de
Badalona, en l’edifici situat al carrer Jaume Solà, 1-3, amb Ref. Cad.
69991901DF3869B0001RM, classificat com a bé de domini públic destinat a servei públic.
A més de la cessió del local, l’Ajuntament de Badalona, es farà càrrec de les despeses
d’instal·lació de llum, aigua, calefacció i assegurança de l’immoble.
3. En data 23 de febrer de 2012, la cap de la unitat de patrimoni, ha emès un informe jurídic,
sobre els aspectes patrimonials d’aquest conveni de col·laboració, ja que una de les
obligacions de l’Ajuntament és facilitar l’ús a títol gratuït de local referit a l’apartat 1.
En l’esmentat informe, es posa de manifest que, atesa la classificació del bé com a bé de
domini públic destinat a servei públic, d’acord amb l’art. 57 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, l’ús privatiu previst en el
conveni donat que no comporta la transformació o la modificació del domini públic, resta
subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina una situació de
possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic.
4. En data 9 de maig de 2012, s’ha emès informe, per part de l’arquitecte tècnic municipal
indicant que per dur a terme el servei, el Departament de Benestar i Família de la Generalitat
de Catalunya, ha indicat que convé la realització d’unes obres de reforma. Aquestes obres,
d’acord amb l’informe, suposen una contractació menor, per import de 27.588,58€, IVA inclòs,
que es tramiten separadament a l’expedient 2036/PC/2012.
5. D’acord amb l’informe tècnic de data 30 d’abril del departament de Conservació
d’Instal·lacions Municipals, inclòs a l’expedient, l’Ajuntament, es fa càrrec dels consums
d’electricitat i aigua del local, amb càrrec a les partides 092-9331-22100 i 092-9331-22101,
respectivament.
6. En data 23 de maig de 2012, la Intervenció Municipal ha emès informe favorable.
Fonaments de dret
1) D’acord amb el que disposa l’art. 25 de la Llei 7/1985, 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (LRBRL) els municipis, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències, poden promoure tota mena d’activitats i prestar els serveis públics que
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
2) 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.
3) 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.
4) 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
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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.
5) Això no obstant, conforme al que preveu l’article 4.1 d) del RD 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), estan
exclosos de l’àmbit d’aquesta Llei els convenis de col·laboració que celebri l’Administració amb
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu objecte no estigui
comprès en el dels contractes regulats en aquesta Llei o en normes administratives especials,
sens perjudici que li siguin d’aplicació el principis derivats de la llei de contractes per resoldre
els dubtes i llacunes que es puguin plantejar, tal i com indica l’article 4.2 LCSP.
6) A tenor de les previsions dels articles 183 i següents i 213 i següents del TRLRHL qualsevol
incidència econòmica derivada de l’aplicació d’aquest conveni requerirà la tramitació d’un
expedient específic en el qual es determinaran els drets i deures econòmics de cadascuna de
les parts signants.
7) El Decret 357/2011, de 21 de juny, dels serveis tècnics del punt de trobada, regula aquests
serveis amb la finalitat de normalitzar l’exercici dels drets de relació i comunicació dels i les
menors amb els seus progenitors i/o familiars, en situacions de conflictivitat, sempre que sigui
possible i d’acord amb l’evolució de l’infant.
D’acord amb l’art. 4.1 d’aquest decret, correspon a l’Administració de la Generalitat, mitjançant
el departament competent en matèria de polítiques de família, la creació, la titularitat, la
competència, la gestió, la programació i la prestació dels serveis tècnics de punt de trobada en
col·laboració amb els ens locals. Així mateix és l’òrgan competent per gestionar les demandes
de derivació presentades i autoritzar-ne la prestació.
I l’art. 4.3, preveu que els serveis tècnics de punt de trobada poden prestar-se de forma
indirecta, d’acord amb el que preveu la legislació de contractes del sector públic, sota la
inspecció, el control i el registre de l’Administració de la Generalitat, per garantir que els criteris
d’atenció, les característiques de les instal·lacions i els perfils dels professionals mantinguin uns
estàndard de qualitat similars en tot el territori de Catalunya.
8) L’òrgan competent per l’aprovació d’aquest expedient és l’alcalde, d’acord amb l’article 21.1
s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 21.1 q) LRBRL i art.
60.1, del Reglament de patrimoni dels ens locals.
Proposta de resolució
En conseqüència, 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 l’alcalde, adopti la següent
proposta i resolgui de conformitat:
PRIMER. Aprovar la minuta i la signatura del Conveni de col·laboració entre el Departament de
Benestar Social i Família de la Generallitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badalona relatiu a la
cessió d’ús d’espai per a la prestació del servei tècnic de punt de trobada de Badalona, que a tenor
literal disposa el següent:
“D’una part, l’Honorable senyor Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, que intervé en qualitat de
conseller del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, en virtut
de les facultats que li confereix l’article 12 a de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
D’altra part, el senyor Xavier García Albiol, que intervé en qualitat d’Alcalde-President de
l’Ajuntament de Badalona, en exercici de les competències que li atorga l’article 53 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i obligar-se,
en representació de les respectives administracions, i
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MANIFESTEN
Primer.- La Secretaria de Família, creada mitjançant el decret 572/2006, de 19 de desembre té,
entre les seves funcions, la de potenciar les relacions de col·laboració amb l’administració local
per tal de garantir i fomentar l’actuació coordinada i eficaç de les diferents accions, programes i
prestacions que es duguin a terme a Catalunya, destinades a protegir i donar suport a les
famílies.
Així mateix, té la funció de coordinar i gestionar l’execució de les polítiques del Departament en
matèria de lluita contra la violència masclista.
La Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, estableix que les polítiques de suport a
les famílies han d’integrar la perspectiva dels infants i han de garantir el seu interès superior i
que han de ser objecte d’atenció especial i personalitzada les situacions familiars especials que
poden agreujar la vulnerabilitat dels infants (articles 28 i 45 de la Llei).
En el mateix sentit, la resolució 911/VI del Parlament de Catalunya insta el Govern a implantar
punts de trobada familiar en el territori de Catalunya. I l’acord de Govern de la Generalitat de
data 14 de juny de 2005, crea el servei de punt de trobada i atribueix la seva gestió al
Departament de d’Acció Social i Ciutadania, ara Departament de Benestar Social i Família.
Els articles 54 i 61 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista, configura els serveis tècnics de punt de trobada com un servei públic integrat a la
Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral, la creació, titularitat, competència, programació,
prestació i gestió del qual correspon a l’Administració de la Generalitat, en col·laboració amb
els ens locals. Tanmateix, també preveu la possibilitat que els ens locals prestin i gestionin
aquests serveis mitjançant els instruments i en els termes que preveu el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Posteriorment han estat aprovades dues normes civils que aporten nous enfocaments a la
conceptualització dels serveis tècnics de punt de trobada: la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, i la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre
segon del Codi civil de Catalunya, que situa els punts de trobada com un dels instruments per a
la supervisió de relacions personals en situació de risc.
El Decret 357/2011, de 21 de juny, regula els serveis tècnics de punt de trobada, amb la
finalitat de que aquests treballin per a la normalització de l’exercici dels drets de relació i
comunicació dels i les menors amb els seus progenitors i/o familiars, en situacions de
conflictivitat, sempre i quan sigui possible i d’ acord amb l’ evolució de l’ infant.
Segon.- L’Ajuntament de Badalona té, dins de les competències per a l’exercici de l’activitat de
foment, entre d’altres, les relatives a la prevenció de situacions de risc i la promoció de la
infància i l’adolescència i connexes amb la mateixa, segons preveuen els articles 66 i 71 del RD
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, per la qual cosa, té interès a promoure les activitats i instal·lacions a la
ciutat que possibilitin aquests serveis.
Tercer.- D’acord amb aquestes premisses, ambdues parts acorden col·laborar en el
funcionament d’un servei de Punt de Trobada a Badalona i, a tal efecte, formalitzar el present
conveni que es regirà d’acord amb els següents:
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
Aquest conveni té per objecte establir les línies de col·laboració entre la Secretaria de Família,
del Departament Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Badalona en la prestació del servei de punt de trobada del Fòrum de municipis, agrupació que
integra els ajuntaments de Montgat, Tiana, Santa Coloma, Sant Adrià de Besòs i Badalona, i
els partits judicials de Badalona i Santa Coloma de Gramenet, mitjançant la cessió d’ús
temporal de part d’un local municipal, tal i com s’especifica al planell annex, per a la prestació
del Servei.
El servei de punt de trobada s’entén com a servei destinat a atendre i prevenir, en un lloc
neutral i transitori, en presència de personal qualificat, la problemàtica que sorgeix en els
processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el compliment del règim de visites dels fills
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filles establert per als supòsits d’exercici de la tutela per part de l’Administració pública, amb la
finalitat d’assegurar la protecció del menor.
Segon.- Compromisos de la Secretaria de Família, del Departament de Benestar Social i
Família
La Secretaria de Família, del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya es compromet a:
a) Fer-se càrrec de la gestió, directa o indirectament. En cas que la gestió es faci de manera
indirecta, la Secretaria de Família ha d’encarregar-se de la contractació de l'entitat que ho
gestioni, i, en conseqüència, fer-se càrrec de les despeses del contracte que han d’incloure les
del personal adscrit al servei, de les tasques de direcció i de totes aquelles que siguin
necessàries per al funcionament ordinari del servei del Punt de Trobada.
b) Mantenir informat l’Ajuntament de Badalona de les fases essencials del procés de
contractació de les empreses gestores així com de qualsevol incidència contractual que es
pugui produir.
c) Exercir el control necessari sobre l’entitat que gestioni el servei de Punt de Trobada. Exercir,
també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del servei, en especial, quan
aquestes siguin objecte de protecció.
d) Comunicar a l’Ajuntament de Badalona els canvis que es puguin produir en l’aprovació inicial
de la plantilla de personal.
e) Lliurar a l’Ajuntament còpia de la programació i memòria anual.
f) Fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en els actes objecte d’aquest conveni.
Tercer.- Compromisos de l’Ajuntament de Badalona
L’Ajuntament de Badalona es compromet a:
a) Facilitar l’ús, a títol gratuït del local de titularitat municipal situat al carrer Jaume Solà número
3, de Badalona, amb una superfície de 154 m2, per ésser utilitzat com a servei de punt de
trobada, del que s’adjunta com annex a aquest conveni el plànol corresponent.
b) Assumir les despeses d’instal·lació de llum, aigua, calefacció, i assegurança de l’immoble.
c) Adequar l’espai amb el mobiliari i la infraestructura tècnica necessària per a les activitats del
servei del Punt de Trobada, segons les indicacions acordades amb la Secretaria de Família.
d) Senyalitzar convenientment el servei del Punt de Trobada segons s’acordi amb el
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Comissió de seguiment
Es crea una comissió de seguiment formada per una persona en representació de cada part,
que es reunirà, com a mínim, un cop l’any.
Per part de la Secretaria de Família, la persona serà la persona titular de la Secretaria de
Família o la persona en qui delegui.
Per part de l’Ajuntament de Badalona la persona serà la persona titular de la regidoria
responsable del “Servei d’Atenció a la Víctima” que actualment ostenta el regidor de Seguretat
Convivència i Participació o persona en qui delegui.
Cinquè.- Contraprestacions econòmiques
De la col·laboració entre ambdues parts no es deriven contraprestacions econòmiques de cap
tipus entre el Departament de Benestar Social i Família, la Secretaria de Família i l’Ajuntament
de Badalona.
Sisè.- Vigència del conveni
La vigència del present conveni s’estén des de la data de la seva signatura fins al
31 de desembre de 2012 i es renovarà anualment de forma automàtica fins a un
màxim de 4 anys, llevat de denúncia expressa d’alguna de les parts que ho haurà
de comunicar per escrit amb una antelació de tres mesos.
Setè.- Causes d’extinció
Aquest conveni s’extingirà per destinar el local objecte de cessió a un ús diferent del pactat, per
finalitzar el servei objecte del present conveni i per raons d’interès públic apreciades per
l’Ajuntament de Badalona. En cas que l’Ajuntament de Badalona promogui l’extinció d’ aquest
conveni, ho haurà de comunicar per escrit a la Secretaria de Família amb una antelació de tres
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mesos i, en tot cas, proveirà un local de similars característiques mínimes, per tal de garantir la
continuïtat del servei.
Vuitè.- Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions del present
Conveni haurà de formalitzar-se per a la seva validesa, per mutu acord d’ambdues parts,
mitjançant la corresponent clàusula addicional.
Novè.- En tot allò no previst en el present Conveni, i sense perjudici de la resolució de mutu
acord entre ambdues parts, s’estarà en allò previst en la normativa aplicable i, en concret, a Llei
30/1992, de 26 novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú, el Reial 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, i la resta d’ordenament administratiu
aplicable.
Desè.- Les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni
seran resoltes de mutu acord entre les parts i en darrer terme seran resoltes si s’escau, en la
jurisdicció contenciosa administrativa.”
SEGON. Autoritzar, d’acord amb l’informe emès pel Departament de Patrimoni, la llicència
d’ocupació temporal per a l’ús privatiu que origina una situació de possessió precària
essencialment revocable per raons d’interès públic, del local situat al Carrer Jaume Solà, 1-3
amb Referència Cadastral 69991901DF3869B0001RM, en el marc d’aquest conveni de
col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya
i l’Ajuntament de Badalona per a la prestació del servei tècnic de punt de trobada de
Badalona.
TERCER. Facultar al regidor de l’Área de Seguretat, Convivència i Participació per a la resta
d’actes de tràmit que pugui comportar l’entrada en vigor d’aquest conveni.
QUART. Notificar aquest acord al Jutge Degà de Badalona, al Fòrum de municipis, i a la resta
d’interessats. “
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les tretze hores i quaranta minuts, de la qual com
secretari general, dono fe.

Vist i Plau
Xavier Garcia Albiol
ALCALDE
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