Secretaria General

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

28
Junta de Govern Local
Ordinària
18 de desembre de 2017
09:30
Acta

A la sala de la Junta de Govern Local (3a planta de l'edifici El Viver) en 1a convocatòria.
ASSISTENTS:
Alcaldessa
Regidors/es

M. Dolors Sabater i Puig
José Antonio Téllez Oliva
Eulàlia Sabater Díaz
Fàtima Taleb Moussaoui
Francesc Duran i Vilalta
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Àlex Mañas Ballesté
Ma. Ángeles Gallardo Borrega

Secretari general
Interventor
Tresorer

Isidre Martí i Sardà
Julián Álamo Guijarro
Fernando González-Santacana Martín

ABSENTS
Regidora

Agnès Rotger i Dunyó

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 27 corresponent a la sessió ordinària del dia 4 de desembre de 2017.
Àmbit de Badalona Democràtica
2. Proposar a l’alcaldessa l’atorgament d’una subvenció per concurrència competitiva a l’entitat
Federació de Dones de Badalona.
3. Fixar el calendari de sessions dels òrgans de govern per a l’any 2018.
4. Aprovar el Pla de desplegament de la plataforma d’administració electrònica.
5. Proposar l’aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis per a la provisió d’una
plataforma d’administració electrònica.
Àmbit de Badalona Educadora Justa i Inclusiva
6. Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de subvencions per concurrència competitiva per a la
promoció i/o protecció de la salut per l’any 2017.
7. Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de subvencions de cooperació per l’any 2017.
8. Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de subvencions de caràcter social per l’any 2017.
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9. Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de diverses subvencions de la convocatòria ordinària
2017 del Servei d’Educació.
10. Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de diverses subvencions de la convocatòria ordinària
del Servei d'Esports de l’any 2017.

SESSIÓ PÚBLICA
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
11. Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit pel servei de manteniment i connexió a la
central receptora d’alarmes de l'1/01/17 fins al 30/06/17 al cementiri de Sant Pere de Badalona.

Proposicions urgents. Sessió ordinària.
12. Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de subvenció de caire social.
13. Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de subvenció anual del Departament de Convivència
per 2017.

Proposicions urgents. Sessió pública.
14. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit de l’exercici 2017.
15. Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment injust, la despesa i les
factures per la recollida d’animals peridomèstics de fauna autòctona, exòtics i salvatges urbans
abandonats.
16. Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment injust, la despesa i les
factures presentades per HELP GUAU, S.L. per la recollida d’animals de companyia perduts o
abandonats de gener a juliol de 2017.
17. Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit, la despesa i les factures presentades per
SNOW TRAVEL, S.A. per l’allotjament de diverses famílies el 2017.
18. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit de diferents factures de l’Espai Betúlia.
19. Aprovació conjunta de diversos reconeixements de crèdit de l’any 2017.
20. Aprovació col·lectiva de reconeixement de crèdit per factures corresponents a l’any 2017.
21. Aprovació expedient de reconeixement de crèdit pels treballs de reparació de pantalla tàctil
i el teclat de la controladora topogràfica.
22. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit de l’exercici 2017.
23. Resolució de recurs d’interposar per FCC, contra l’acord adoptat per la Junta de Govern
Local, de 25 de setembre de 2017, sol·licitant l’anul·lació de l’esmentat acord i la seva
suspensió cautelar.
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24. Aprovació de l’Adjudicació -mitjançant procediment negociat sense publicitat per raons
tècniques- del contracte de patrocini per a la difusió de la marca "Badalona és futur" i altres
accions publicitàries de l'Ajuntament de Badalona al Joventut de Badalona Sociedad Anònima
Deportiva.

Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta número 27 corresponent a la sessió ordinària del dia 4 de desembre de
2017.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta que va tenir lloc el dia 4 de
desembre de 2017, la qual va ser aprovada per unanimitat.

Àmbit de Badalona Democràtica
2. Proposar a l'alcaldessa l'atorgament d'una subvenció per concurrència competitiva a
l’entitat Federació de Dones Badalona.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Proposta d’aprovació d’atorgament de subvenció
Òrgan que resol:Junta de Govern Local
Expedient 10151105-SOLSUB2017/000003
Caràcter:Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 62/SUBV-21/17
Tramitació:Ordinària
Objecte de l’expedient Atorgament d’una subvenció ordinària a l’entitat Federació de Dones
Badalona ANTECEDENTS
1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 30 de maig de 2017, va aprovar provisionalment
les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals destinades, per
una banda, a entitats que duguin a terme actuacions o programes d’utilitat pública o interès
social per al municipi de Badalona, que complementin o supleixin la competència municipal o
siguin d’interès local o que tinguin, entre d’altres, relació en matèria de feminismes-igualtat,
desenvolupats durant l’any 2017. Les Bases van estar publicades al BOPB de data 12 de juny
de 2017, en tràmit d’informació pública, per termini de vint dies hàbils, per tal que es formulin
les al·legacions que es considerin oportunes.
2. En data 15 de juny de 2017, l’alcaldessa va resoldre convocar concurs públic per a la
concessió de subvencions destinades a entitats en l’àmbit de feminismes-igualtat, que realitzin
durant l’any 2017, actuacions o programes sense afany de lucre, considerats d’interès social i/o
local que complementin la competència municipal. Es va publicar l’anunci en data 23 de juny de
2017 al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, sent el termini de presentació de sol·licituds des
del dia 24 de juny fins al dia 13 de juliol.
3. S’ha emès el corresponent informe tècnic i jurídic de l’expedient de proposta de concessió de
subvenció, que considera que l’entitat reuneix el requisit exigit a les bases específiques
reguladores de la concessió de subvencions municipals i en la normativa concordant, i segons
la justificació tècnica, s’expressa que l’activitat que es proposa subvencionar es considera
d’interès públic però no necessària pel compliment i realització d’una competència pròpia
municipal. El projecte o activitat d’interès en l’àmbit de feminismes-igualtat proposat per a la
subvenció, el presta, el gestiona i l’organitza l’entitat sol·licitant, per la qual cosa es considera
que ha de ser incentivada i fomentada per l’administració i proposa l’atorgament de la
subvenció indicada a l’entitat promotora en aplicació dels criteris establerts, segons es detalla a
continuació:
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Expedient

Interessat

NIF

10151105-SOLSUB2017/000003

Federació de Dones
Badalona

Objecte
Potenciar l’associacionisme i la
G6610793-9 participació de les dones en ple
grau d’igualtat en la societat

4. La Intervenció Municipal va fiscalitzar l’expedient en data 04/12/2017 i ha efectuat l’anotació
comptable en fase d’autorització de despesa, a càrrec de les aplicació pressupostària següent:
Exp

Op

Tipus

Aplicació
pressupostària

Import

Import a Nom
justificar

10151105SOLSUB2017/000003

2017
N
12017000035224/1 ADRC 10151000
2.000,00 4.720,00
231005 48906

Federació
de Dones
Badalona

NIF

G6610793-9

FONAMENTS DE DRET
1) El capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant
LGS), regula el procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència
competitiva.
2) L’article 122.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis de
les entitats locals (en endavant ROAS), disposa que els ens locals poden atorgar subvencions i
ajuts a ens, organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o complementin els
serveis atribuïts a la competència local o siguin d’interès local.
3) L’annex IV de les Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Badalona vigents,
conté la Regulació Transitòria de les Subvencions.
4) En data 30 de maig de 2017, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment les Bases
específiques que regiran l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Badalona per
concurrència competitiva durant l’any 2017, i van ser publicades en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 12 de juny de 2017, per a la seva aprovació definitiva.
5) L’article 7.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora endavant LRBRL), 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.
6) La disposició addicional tercera de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, (en endavant LRSAL), 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.
7) L’article 25.2 lletres m) i l) de la LRBRL, en la redacció donada pel número vuit de l’article
primer de la LRSAL, estableixen, respectivament, que el Municipi exercirà en tot cas com a de
les bases de règim local (en competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de
les Comunitats Autònomes, la promoció de la cultura i equipaments culturals i la promoció de
l’esport i les instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.
8) L’informe tècnic proposa satisfer una bestreta de fins al 50 per 100 de la quantitat
esmentada, i d’acord amb l’article 34.4 in fine de la LGS “els pagaments a compte, o avançats,
així com el règim de garanties, s’hauran de preveure expressament en la normativa reguladora
de la subvenció”, i d’acord amb l’apartat 10è de les bases específiques que regeixen
l’atorgament de subvencions, “prèvia l’acceptació de la subvenció per part dels beneficiaris, es
podran efectuar pagaments anticipats del 50% de la quantitat subvencionada”.
9) En compliment de l’article 14.1 e) de la LGS, amb caràcter previ a la proposta de resolució
de la concessió de la subvenció, consta a l’expedient la documentació que acredita que l’entitat
es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat
Social, així com amb la Tresoreria Municipal.
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10) D’acord amb l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient així tramitat caldrà sotmetre’l a la fiscalització
prèvia de la Intervenció municipal per tal que informi l’autorització i disposició de la despesa
derivada de la concessió d’aquesta subvenció.
11) D’acord amb el punt 8 de les Bases Especifiques que regeixen l’atorgament de les
subvencions de la present convocatòria, l’òrgan competent per resoldre les sol·licituds de
subvencions, es l’alcaldessa a proposta de la Junta de Govern Local.
CONCLUSIONS
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre
(ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de Govern
Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Proposar a l’Alcaldia l’atorgament de la subvenció de Feminismes que a continuació
es relaciona:
Expedient
10151105SOLSUB2017/000003

Interessat
NIF
Objecte
Federació de
Potenciar l’associacionisme i la participació de
G6610793-9
Dones Badalona
les dones en ple grau d’igualtat en la societat

SEGON.- Proposar aprovar la despesa i el posterior pagament de l’expedient de concessió de
subvenció relacionat a l’apartat primer de la present proposta, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària del vigent pressupost municipal de depeses, a la referència d’expedient, número
d’operació i import relacionat a continuació:
Exp

Op

Tipus

10151105SOLSUB2017/000003

12017000035224/1

ADRC

Aplicació
pressupostària
2017 N 10151000
231005 48906

Import

Import a
justificar

2.000,00

4.720,00

Nom

NIF

Federació de Dones
Badalona

G6610793-9

En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de resolució
precedent, proposo a la Junta de Govern Local, d’acord amb les previsions de la resolució de
delegació de signatura de 23 i 29 de juny de 2015, que resolgui de conformitat si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de resolució i
el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
3. Fixar el calendari de sessions dels òrgans de govern per a l'any 2018.
Identificació de l’expedient
Assumpte: Fixar el calendari per a la celebració de les sessions dels òrgans col·legiats
d’aquesta Corporació, en concret, del Ple, la Junta de Govern Local, la Junta de Portaveus i les
comissions informatives de caràcter permanent.
Expedient: 267/GEST-22/17
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Antecedents i fonamentació jurídica
Atesa la necessitat d’establir i fixar amb la suficient antelació el calendari de reunions dels
òrgans col·legiats d’aquesta Corporació que tot seguit s’indiquen.
Atès que el Ple de l’ajuntament, en sessió de data 20 de juliol de 2015, va establir la periodicitat
de les sessions dels diferents òrgans de govern de la següent manera:
- Les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament tindran lloc els darrers dimarts de cada mes, a
les 18 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial o lloc habilitat a l’efecte.
- Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran lloc amb periodicitat quinzenal de
conformitat amb el calendari que ella mateixa estableixi.
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- Les sessions ordinàries de la Junta de Portaveus tindran una periodicitat mensual i caràcter
extraordinari sempre que l'Alcaldia. El seu règim es va fixar a la primera sessió que va celebrar,
el qual va quedar concretat en la celebració de tres sessions que tindran lloc el dimarts i dijous
de la setmana anterior al Ple i el mateix dimarts de celebració del Ple.
Atès que, per acord de 28 de juliol de 2015, es van crear les comissions informatives de
caràcter permanent, les quals tindran lloc el divendres anterior a la setmana de la convocatòria
del Ple de la Corporació.
Vistes la Llei 7/1985, de 2 d’abril de 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, el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic, aprovat per Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, el Reglament Orgànic
Municipal i d’altres d’aplicació, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.- Fixar la celebració de les sessions dels òrgans col·legiats d’aquesta Corporació,
concretament, del Ple, la Junta de Govern Local, la Junta de Portaveus i les Comissions
informatives de caràcter permanent, per a l’any 2018, de conformitat amb el següent calendari:
CALENDARI DE SESSIONS ORDINÀRIES DE 2018
ÒRGANS DE GOVERN

Junta de Govern Local - 3a planta Viver
Comissions informatives BDN Educadora i BDN Habitable Sala 3a planta Viver - BDN Democràtica Sala 4a planta Casa Consistorial
Junta Portaveus - Sala 4a planta Casa Consistorial
Ple ordinari al Saló de Sessions

gener
Dilluns

Dimarts

1

Dimecres

Dijous

2

Divendres

Dissabte

Diumenge

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

27

28

convocatòria Junta Govern

8

9

9:30 h Junta Govern

15

16
convocatòries CIAs

convocatòria Junta Govern

10:30 h CI BDN Educadora
11:30 h CI BDN Habitable
12:30 h CI BDN Democràtica

22
9:30 h Junta Govern

23

24

9:15 h Junta Portaveus

25

26

9:15 h Junta Portaveus
convocatòria Ple

29

30
9:15 h Junta Portaveus

31
convocatòria Junta Govern

18:00 h Ple ordinari

febrer
Dilluns

Dimarts

5

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

1

2

3

4

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

24

25

6

9:30 h Junta Govern

12

13
convocatòries CIAs

convocatòria Junta Govern

10:30 h CI BDN Educadora
11:30 h CI BDN Habitable
12:30 h CI BDN Democràtica

19
9:30 h Junta Govern

20

21

9:15 h Junta Portaveus

22

23

9:15 h Junta Portaveus
convocatòria Ple

26

27
9:15 h Junta Portaveus

28
convocatòria Junta Govern

18:00 h Ple ordinari
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març

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte Diumenge

1
5
9:30 h Junta Govern

6

7

2

3

4

9

10

11

16

17

18

25

8

convocatòries CIAs

10:30 h CIA BDN Educadora
11:30 h CIA BDN Habitable
12:30 h CIA BDN Dem ocràtica

12

13
9:15 h Junta Portaveus

14

15

convocatòria Junta Govern
9:15 h Junta Portaveus
convocatòria Ple

19
9:30 h Junta Govern

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

9:15 h Junta Portaveus
18:00 h Ple ordinari

26

abril
Dilluns

Dimarts

2

Dimecres

3

Dijous

4

Divendres

Dissabte Diumenge

5

6

7

8

13

14

15

20

21

22

27

28

29

convocatòria Junta Govern

9
9:30 h Junta Govern

10

11

12

convocatòries CIAs

10:30 h CIA BDN Educadora
11:30 h CIA BDN Habitable
12:30 h CIA BDN Dem ocràtica

16

17
9:15 h Junta Portaveus

18

19

convocatòria Junta Govern
9:15 h Junta Portaveus
convocatòria Ple

23
9:30 h Junta Govern

24

25

26

9:15 h Junta Portaveus
18:00 h Ple ordinari

30

maig
Dilluns

Dimarts

Dimecres

1

Dijous

2

Divendres

Dissabte Diumenge

3

4

5

6

11

12

13

18

19

20

26

27

convocatòria Junta Govern

7

8

9

10

15

16

17

9:30 h Junta Govern

14
convocatòries CIAs

10:30 h CIA BDN Educadora
11:30 h CIA BDN Habitable
12:30 h CIA BDN Dem ocràtica

21

22
9:15 h Junta Portaveus

23

24

25

convocatòria Junta Govern
9:15 h Junta Portaveus
convocatòria Ple

28
9:30 h Junta Govern

29

30

31

9:15 h Junta Portaveus
18:00 h Ple ordinari
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juny
Dilluns

Dimarts

Dimecres

4

5

Dijous

6

Divendres

Dissabte Diumenge

1

2

3

8

9

10

15

16

17

22

23

24

29

30

7

convocatòria Junta Govern

11

12

13

14

9:30 h Junta Govern convocatòries CIAs

10:30 h CIA BDN Educadora
11:30 h CIA BDN Habitable
12:30 h CIA BDN Dem ocràtica

18

19
9:15 h Junta Portaveus

20

21

convocatòria Junta Govern
9:15 h Junta Portaveus
convocatòria Ple

25

26

27

28

9:30 h Junta Govern 9:15 h Junta Portaveus
18:00 h Ple ordinari

juliol
Dilluns

Dimarts

Dimecres

2

3

Dijous

4

Divendres

Dissabte Diumenge

5

6

7

8

13

14

15

20

21

22

28

29

convocatòria Junta Govern

9

10

11

12

17

18

19

9:30 h Junta Govern

16
convocatòries CIAs

10:30 h CIA BDN Educadora
11:30 h CIA BDN Habitable
12:30 h CIA BDN Dem ocràtica

23

24
9:15 h Junta Portaveus

25

26

27

convocatòria Junta Govern
9:15 h Junta Portaveus
convocatòria Ple

30

31

9:30 h Junta Govern 9:15 h Junta Portaveus
18:00 h Ple ordinari

setembre
Dilluns

Dimarts

Dimecres

3

4

Dijous

5

Divendres

Dissabte Diumenge

6

7

8

9

14

15

16

21

22

23

28

29

30

convocatòries CIAs

10

11

12

13

convocatòria Junta Govern

10:30 h CIA BDN Educadora
11:30 h CIA BDN Habitable
12:30 h CIA BDN Dem ocràtica

17

18

19

9:30 h Junta Govern 9:15 h Junta Portaveus

20
9:15 h Junta Portaveus
convocatòria Ple

24

25
9:15 h Junta Portaveus

26

27

convocatòria Junta Govern

18:00 h Ple ordinari
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octubre
Dilluns

Dimarts

Dimecres

1

2

8

9

Dijous

Divendres

Dissabte Diumenge

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

19

20

21

27

28

9:30 h Junta Gove rn
convocatòria Junta Govern

15
9:30 h Junta Gove rn

16

17

18

convocatòries CIAs

10:30 h CIA BDN Educadora
11:30 h CIA BDN Habitable
12:30 h CIA BDN De m ocràtica

22

23
9:15 h Junta Portave us

24

25

26

convocatòria Junta Govern 9:15 h Junta Portave us
convocatòria Ple

29
9:30 h Junta Gove rn

30
9:15 h Junta Portave us

31
convocatòria Junta Govern

18:00 h Ple ordinari

novembre
Dilluns

Dimarts

5

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte Diumenge

1

2

3

4

9

10

11

16

17

18

24

25

6

7

8

13

14

15

9:30 h Junta Gove rn

12
convocatòries CIAs

10:30 h CIA BDN Educadora
11:30 h CIA BDN Habitable
12:30 h CIA BDN De m ocràtica

19

20
9:15 h Junta Portave us

21

22

23

29

30

convocatòria Junta Govern 9:15 h Junta Portave us
convocatòria Ple

26
9:30 h Junta Gove rn

27

28

9:15 h Junta Portave us
18:00 h Ple ordinari

desembre
Dilluns

Dimarts

3

Dimecres

4

Dijous

5

Divendres

Dissabte Diumenge

6

7

8

9

13

14

15

16

20

21

22

23

27

28

29

30

convocatòria Junta Govern
convocatòries CIAs

10
9:30 h Junta Gove rn

11

12

9:15 h Junta Portave us

9:15 h Junta Portave us

10:30 h CIA BDN Educadora

convocatòria Ple

11:30 h CIA BDN Habitable
12:30 h CIA BDN Dem ocràtica

17

18

19

25

26

convocatòries CIAs
9:15 h Junta Portave us
18:00 h Ple ordinari

24

convocatòria Junta Gove rn

31
9:30 h Junta Gove rn

SEGON.- Comunicar el present acord als interessats i publicar-lo a la intranet municipal.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
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4. Aprovar el Pla de desplegament de la plataforma d'administració electrònica.
Identificació de l’expedient
Expedient: 250/AE-8/17
Tipus de resolució: Aprovació del pla de desplegament de la plataforma d’administració
electrònica.
Òrgan que resol:
Junta de Govern Local
Antecedents
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic venen a configurar
un escenari en el que la tramitació electrònica esdevé l’actuació habitual de les
Administracions, tant en la gestió interna, com en la relació amb la ciutadania o amb d’altres
administracions.
Amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, es configura una “Administració sense papers basada en un
funcionament íntegrament electrònic”. La qual cosa comporta la necessitat de transformar
l’entorn de treball a l’Ajuntament, de manera que es pugui donar compliment als requeriments
formals i materials als que obliga el nou marc normatiu.
Per tal de dotar l’Ajuntament de Badalona de les infraestructures tècniques necessàries s’ha
impulsat la licitació d’una plataforma d’administració electrònica. Per això i atenent la
complexitat i l’abast del projecte s’ha considerat necessari, d’una banda, elaborar un pla de
treball identificant les principals fites a assolir i, d’un altra, identificar els principals mecanismes i
instruments de gestió i coordinació del projecte.
Fonaments de dret
- Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic
Proposta de resolució
D’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, no hi ha
cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’alcalde adopti la següent proposta i la
converteixi en resolució:
PRIMER.- Aprovar el pla de desplegament de la plataforma d’administració electrònica que
s’adjunta com annex formant part integrant d’aquest acord.
SEGON.- Aprovar els mecanismes i instruments de gestió i coordinació del projecte de
desplegament de la plataforma d’administració electrònica.
TERCER. Procedeixis a la creació formal de les comissions que per a l’execució d’aquest pla
siguin necessàries.
ANNEX.
PLA DE DESPLEGAMENT DE LA PLATAFORMA D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

Objecte i abast del projecte
Objecte: Desplegament d’una Plataforma d’Administració Electrònica.
Abast: El definit en el plec de prescripcions tècniques corresponent a la licitació dels serveis
d’implantació i manteniment d’una plataforma d’administració electrònica.
Mecanismes de gestió i coordinació del projecte
a) Marc metodològic
Els eixos bàsics del marc metodològic es sustentaran en:
- Gestió de projectes: s’aplicarà la metodologia PM Book de Gestió de Projectes
- Gestió de qualitat: IS0 9001:2000.
- Gestió de riscos: es dura a terme seguint les normes ISO 27001 (Sistemes de gestió de
la seguretat de la informació) i ISO 27005 (Guia per a la gestió del risc en la seguretat
de la informació).
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b) Gestió i coordinació del projecte
- Direcció i coordinació del projecte
La direcció operativa del projecte anirà a càrrec, en funció de l’àmbit material, de:
o Responsable funcional del projecte que assumiran la direcció tècnica dels
aspectes funcionals, així com dels aspectes organitzatius, procedimentals i de
formació.
o Responsable tècnica del projecte que assumirà la direcció tècnica en matèria
informàtica i de comunicacions.
La coordinació del projecte anirà a càrrec de la responsable funcional del projecte.
La direcció superior del projecte correspon a la Comissió Directora en tant que òrgan
principal pel que fa a la presa de decisions, validació de les fites d’acompliment i dels
resultats obtinguts. La Comissió Directora es reunirà amb una periodicitat mensual i
estarà formada per
Presidència: Alcaldessa o persona en qui delegui
Membres: tots els Tinents d’Alcaldia, el Secretari General, l’Interventor, el Tresorer, el
Coordinador de Govern, la Cap del Servei de Secretaria General, el Cap del Servei de
Planificació i Recursos Humans, el cap del departament d’Informàtica i TIC i la
Responsable funcional del projecte.
- Nivell estratègic
Es crearà la Comissió d’Administració Electrònica amb l’objecte d’impulsar el
desplegament de l’Administració Electrònica, definint les línies estratègiques, així com
els criteris i pautes de caràcter general a implementar.
Formaran part d’aquesta comissió: el Secretari General, l’Interventor o persona amb qui
delegui, el Tresorer o persona amb qui delegui, la cap del Servei de Secretaria General,
els caps de Serveis Jurídics i Administració General, la cap del departament
d’informàtica i TiC, la cap d’unitat de processos i administració electrònica.
- Nivell operatiu
A nivell operatiu es constituiran, d’una banda, dos equips de treball de caràcter
permanent, l’equip de coordinació del projecte i l’equip de coordinació del sector públic
local i, d’un altra, equips de treball operatius de caràcter temporal depenent de la fase
del projecte.
Equip de coordinació de projecte. En formaran part els responsables funcional i tècnic
del projecte, així com els responsables de l’arxiu i de l’Oficina pressupostaria.
Equip de coordinació del sector públic. En formaran part la responsable funcional del
projecte, la cap del Servei Jurídic Coordinació del sector públic local i els tècnics que es
determinin dels ens del sector públic local.
Equips de treball operatius de caràcter temporal. A títol indicatiu es constituiran,
depenent de la fase del projecte, els següents equips de treball per abordar àmbits
funcionals com ara: Coordinació Secretaria Intervenció, Atenció Ciutadana, Catàleg de
tràmits, Contractació, Òrgans col·legiats, Llicencies urbanístiques, Llicencies
d’activitats.
Equip de projecte
a) Recursos externs
Període:
- Execució del projecte: 2018 i primer trimestre del 2019.
- Manteniment plataforma i suport a usuaris: 2019 = 2024
Recursos humans assignats al projecte
- 1 Director de projecte
- 1 Director tècnic de la Plataforma de tramitació electrònica
- 1 Director funcional de la Plataforma de tramitació electrònica
- 1 supervisor implantació
- 1 consultor organització i responsable implantació procediments
- 1 consultor implantació procediments
- 1 consultor tècnic-funcional. Seu electrònica
- 1 dissenyador gràfic. Seu electrònica
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- 1 consultor tècnic funcionals
- 1 tècnic de sistemes
b) Recursos interns
Àmbit funcional i organitzatiu:
Fase 1. Execució del projecte 2018-2019
Unitat de processos i Administració electrònica
- 1 responsable funcional del projecte
- 1 TAE administració electrònica
- 2 administratius: Cristina Pauli Romigosa, Vicenç Cuenca Palencia
Responsable de l’Arxiu
Equips de treball de procés=procediment
Fase 2. Consolidació i extensió projecte (2019 en davant)
Ampliació amb 1 TAE administració electrònica
Àmbit tècnic:
Departament d’Informatica i TiC
- 1 responsable tècnic del projecte
- Suport tècnics departament Informàtica
Pla de treball
Fita
Fita 1 (mes
3)
Fita 2 (mes
7)

Ajuntament
Entrada en servei del Registre d’Entrada i de
Sortida
Entrada en servei de:
- Els processos electrònics de gestió
administrativa
- El procediment administratiu comú
- La seu electrònica
- Els serveis electrònics
- El procediment de queixes i suggeriments
- La cita prèvia

Sector Públic Local
Mes 3

Fita 3 (mes
9)

Entrada en servei de la Junta de Govern
Local

Fita 4 (mes
9)
Fita 5 (mes
11)
Fita 6 (mes
12)

Entrada en servei de les comissions
informatives i del Pla
Entrada en servei dels procediments de
llicències i autoritzacions d’obres i activitats
Entrada en servei del procediment de
contractació

Es desplegarà
planificació específica per
a cada ens
No s’aplica

Fita 7 (mes
13)

Entrada en servei dels processos
procediments de la fase d’arxiu

Fita 1 (mes
3)

Entrada en servei del Registre d’Entrada i de
Sortida

i

Es desplegarà
planificació específica per
a cada ens

No s’aplica
Es desplegarà
planificació específica per
a cada ens
Es desplegarà
planificació específica per
a cada ens
Mes 3

Gestió del canvi
a) Comunicació
Principals accions a dur a terme pel que fa a la comunicació interna depenent de la fase del
projecte
1. Inici projecte
- Presentació Projecte i Pla de treball (informació segons grup)
- Govern
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- Comandaments (caps de serveis i departament)
- Serveis Jurídics
- Grups municipals a l’oposició
- Comitè
- Treballadors
2. Execució projecte
- Comissió directora
- Presentacions i comunicats informatius coincidint en les diferent fases i assoliment
de fites del projecte
Pel que fa a la comunicació externa cal dur a terme una acció informativa amb l’entrada en
servei de la seu electrònica i de l’oficina d’assistència en madeira de registre
b) Formacio
1. Orientada a l’alineació amb el projecte (Nombre d’accions previstes 3)
Persones clau del projecte i l’organització
Responsables tècnics i polítics
Treballadors públics
2. Orientada a visió integral de la plataforma (nombre d’accions previstes 11)
Gestors i responsables funcionals
Tècnics informàtics
3. Orientada a la capacitació en els processos de gestió (nombre d’accions previstes 21)
Servei d’Atenció al Ciutadà
Oficines d’Assistència en matèria de registre
Responsable de Registre
Gestors d’òrgans col·legiats
Gestors i tramitadors d’expedients
Gestors arxiu
Responsables tècnics
Regidors/es
4. Orientada a la transferència (nombre d’accions previstes 11)
Gestors i responsables funcionals
Tècnics informàtics
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
5. Proposar l’aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis per a la provisió d’una
plataforma d’administració electrònica.
Identificació de l’expedient
Tipus d’ informe:

Aprovació de l’adjudicació del contracte per a la prestació
del servei per a regir el contracte de serveis per a la
provisió d’una Plataforma d’Administració Electrònica
(Gestió i Tramitació) en tipus “aplicació com a servei”
(“Software as a Service” o SaaS)
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
La Junta de Govern Local
74/OBR-17/16

Caràcter:
Òrgan que resol:
Expedient núm.:
Antecedents
1. En data 15 de desembre de 2016. la Secretaria General instà a aquest Servei de
Contractació l’inicio de la tramitació del procediment administratiu per a la contractació del
serveis per a la provisió d’una Plataforma d’Administració Electrònica (Gestió i Tramitació) en
tipus “aplicació com a servei” (“Software as a Service” o SaaS), la durada d’ aquest contracte s’
ha establert en 4 anys a comptar des de la data que es fixi en el corresponent contracte, amb
possibilitat de pròrroga per dos períodes de màxim un any cadascun, mitjançant la tramesa de
la documentació tècnica següent:
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- Informe tècnic de motivació, de data 15/12/2016, emès per la cap del Servei de Secretaria
General.
- Plec de prescripcions tècniques particulars, de data 15/12/2016, emès per la responsable de
seguretat en matèria de protecció de dades i el departament municipal d’informàtica.
2. A la vista de la documentació tècnica a què s’ha fet referència en l’antecedent primer
precedent, l’alcaldessa ha dictat en data 16 de desembre de 2016 una providència d’inici d’ un
expedient administratiu de tipus obert i, harmonitzat, en consideració a les previsions de la
Directiva Comunitària 2014/24/EU.
3. Per resolució de la Junta de Govern Local en sessió de data 27/12/2016 es va aprovar el
Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que conformen
l’expedient de contractació indexat amb el número 74/OBR-17/16 corresponent al contracte de
servei per a la provisió d’una Plataforma d’Administració Electrònica (Gestió i Tramitació) en
tipus “aplicació com a servei” (“Software as a Service” o SaaS).
En data 23/01/2017 per Junta de Govern Local es va rectifica la resolució de data 27/12/2016
per tal d’aclarir aspectes del plec i que consta a l’expedient.
En data 23/03/2017 per resolució de l’alcaldessa es suspèn la licitació per falta de publicació al
BOE i es resol també subsanar el defecte de procediment. Per sessió de la Junta de Govern
Local de data 27/03/2017 es va donar compte de la resolució de l’alcaldessa.
4. En data 6 d’abril de 2017 es publicà l’ anunci de licitació de l’esmentat contracte en el Diari
Oficial de la Unió Europea (amb número de registre 2017/ S 068 129400) i en el Perfil de
Contractant d’ aquest Ajuntament. El dia 7 d’abril de 2017 s’ inserí un avís en el Perfil de
Contractant de l’ Ajuntament de Badalona mitjançant el qual es publicaven els plecs (tècnic i
administratiu) reguladors d’ aquest contracte. En data 11 d’abril de 2017 es va publicar al BOE.
5. En data 12 de maig de 2017 (aquest dia inclòs) finalitzà el termini per presentar proposicions.
Segons certificat del registre de pliques que consta en l’ expedient administratiu de referència,
datat del mateix dia, signat per la cap del Servei de contractació amb el conforme del secretari
general, les empreses que dins del termini establert van presentar proposició, per ordre de
registre d’entrada de la documentació, van ser les següents:
T-Systems ITC Iberia, SAU
Guadaltel, SA.
Aytos Soluciones Informáticas SLU
Servicios Microinformatica, SA
Audifilm ABI, SL.
NUNSYS, SL
INDRA SISTEMAS, SA
6. En sessió de data 18 de maig de 2017 la Mesa de Contractació formada pels membres
indicats a la clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest
contracte (en endavant, PCAP) es reuní als efectes de procedir a l’obertura del sobre A (relatiu
a la documentació general) de les empreses a què s’ha fet abans referència i posteriorment
l’obertura del sobre B. En aquesta sessió la Mesa adoptà l’ acord que es transcriu literalment a
continuació:
“Examinada la documentació administrativa que integra el sobre A de les proposicions
presentades per les empreses licitadores a què s’ha fet abans referència i atès que es
comprova que la documentació que han inclòs en els sobres A de les seves proposicions és
correcta, la Mesa determina admetre’ls i continuar, en Acte públic, a l’obertura dels sobres B de
la totalitat de les proposicions presentades, comprensius de la documentació justificativa dels
criteris que depenen d’un judici de valor previstos a la clàusula 6.2.1 del plec de clàusules
administratives particulars regulador d’aquest contracte.
En la fase pública de l’acte, la secretària llegeix en veu alta el contingut dels índexs d’aquests
sobres B i en certifica l’existència dels apartats a què es refereixen en l’interior dels dossiers
presentats per cadascuna de les empreses licitadores, sense que cap dels assistents a l’acte
formuli cap consulta, objecció ni reparació al respecte.
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La Mesa de Contractació també acorda DONAR TRASLLAT de la documentació inclosa dins
dels sobres B de les proposicions presentades i admeses en aquesta licitació al Comitè
d’Experts quan s’hagin constituït, ja que són els què han d’efectuar-ne la seva valoració,
d’acord amb els criteris previstos el PCAP.
Com a punt final la secretària informa dels tràmits següents a aquesta sessió, un cop realitzada
la fase de valoració de les ofertes tècniques, la nova sessió de la Mesa que li seguirà es
constituirà amb l’objecte de l’obertura del sobre C (proposta econòmica) de les proposicions
presentades i admeses a la licitació.”
7. En data 18 d’octubre de 2017 la cap del Servei de secretaria General va emetre l’informe
emès pel comité d’experts de valoració dels criteris subjectes a judici de valor, de classificació
d’ aquestes i de proposta d’ adjudicació de cadascun d’ aquests a favor de la proposició que n’
ha resultat econòmicament més avantatjosa.
8. En data 25 d’octubre de 2017 la Mesa de Contractació, en acte públic, es tornà a convocar
als efectes de la Presentació de l’Informe de valoració de les proposicions presentades, emès
pel Comitè d’experts; exclusió de les proposicions de dues de les empreses presentades per no
superar el llindar mínim exigit al PCAP i obertura del sobre C de les proposicions que han
superat l’esmentat llindar (el contingut del qual l’integren l’oferta econòmica i la resta dels
aspectes de l’oferta avaluables automàticament).
De la valoració realitzada resulta que hi ha dos licitadors que no han aconseguit la puntuació
mínima requerida en el PPT i PCAP que regeixin aquesta contractació per superar la fase
tècnica, les empreses Guadaltel, SA i NUNSYS, SL. Per tant, l’informe presentat pel Comitè
d’Experts proposa l’exclusió d’aquestes ofertes respecte de la continuïtat de la licitació.
9.En sessió de data 2 de novembre de 2017 la Mesa de Contractació, en acte públic, es tornà a
convocar als efectes d’exposar el contingut de l’ esmentat informe tècnic, assumint-ne el seu
contingut i conclusions i emetre una proposta d’ adjudicació del contracte de referència
adoptant-se en dita sessió els acords que es transcriuen literalment a continuació:
“PRIMER.- RESOLDRE aquest expedient de contractació i ADJUDICAR el contracte de serveis
per a la provisió d’una Plataforma d’Administració Electrònica (Gestió i Tramitació) en tipus
“aplicació com a servei” (“Software as a Service” o SaaS a favor de la proposició que, en
aplicació dels criteris de selecció prèviament fixats en els plecs de prescripcions tècniques i
clàusules particulars que han regit la licitació, ha presentat l’oferta tècnica i econòmica més
avantatjosa per a l’ajuntament, l’empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA, SAU, NIF: A81608077, en
les condicions de la seva oferta, tant tècnica com econòmica, presentada en els termes
següents:


Funcionalitats i serveis inclosos en la plataforma d’acord amb els requeriments
especificats en els punts 5 i 6 dels plecs;




Solució tècnica proposada d’acord amb el punt 7;
Pla de suport i manteniment integral de la plataforma d’acord amb el punt 8;



Pla de gestió del canvi i formació; i




Pla de desplegament de la plataforma.
Una oferta econòmica per a la implantació de la plataforma de tramitació electrònica de
408.000,00 € (IVA exclòs). El tipus de l’IVA a aplicar és de 21%.



Una oferta econòmica per a la prestació anual dels serveis de manteniment de la
plataforma a què s’ha fet abans referència de 215.600,00 €/any, (IVA exclòs). El tipus
de l’ IVA a aplicar és de 21%.




Amplia el termini de garantia general del contracte a 2 anys SI
Amplia el servei de manteniment integral en 4 ANYS






Ofereix quadre de comandament SI
Ofereix mòdul de registre i seguiment de les atencions presencials SI
Ofereix mòdul de creació i gestió de registres o censos temàtics SI
Ofereix mòdul de gestió i seguiment de tasques SI/
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Acredita certificació del CPD principal com TIER-III o TIER-IV del Uptime Institut o
equivalent i, als efectes indicats, presenta la documentació corresponent SI
SEGON.- COMUNICAR aquesta proposta d’adjudicació i l’informe tècnic de valoració que li ha
servit de base a tots els candidats i licitadors del contracte de referència als efectes del tràmit
d’audiència previ a la resolució d’aquest procediment per l’òrgan de contractació, atorgant-les
un termini de tres dies hàbils (en horari d’oficines, de 9 a 13.30 h, a les dependencies del
Servei de Contractació, Plaça Assemblea Catalunya, números 9-12, 4a planta, 08911
Badalona) comptats des de l’endemà de la tramesa d’aquesta proposta a través del correu
electrònic que hagin indicat per a aquest efecte, per tal de poder examinar les actuacions
practicades.
TERCER.- REQUERIR a l’empresa proposada com a adjudicatària del contracte T-SYSTEMS
ITC IBERIA, SAU, NIF: A81608077 perquè, d’acord amb el previst a la clàusula 6.1.8 del PCAP
i en concordança amb l’article 151.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
presenti en les dependències del Servei de Contractació, la documentació que indica aquesta
clàusula i que es detalla a continuació, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar des del
següent a la recepció d’aquesta proposta d’adjudicació, advertint-la que, l’incompliment
d’aquest requeriment en temps i forma, es considerarà un desistiment de l’oferta: .
- Justificant de constitució a la Tresoreria Municipal de la garantia definitiva del contracte per
l’import corresponent al 5% del preu d’adjudicació (IVA exclòs), que és de 63.520,00 € (per a la
implantació 20.400 € i pel manteniment durant 4 anys 43.120 €).
- Justificant del pagament a la Tresoreria Municipal de l’import dels anuncis generats en
aquesta licitació (taxa de publicació al BOE per import 788,89 €)
- El Número d’Identificació Fiscal i l’escriptura de constitució o, en el seu cas, de modificació de
la societat, o document de constitució, estatuts o acte fundacional, tots ells degudament inscrits
al registre corresponent, si escau.
- L’escriptura de poders del representant del licitador, inscrita en el registre corresponent.
- El DNI de l’apoderat
- Documentació justificativa d’estar donat d’alta a l’IAE en l’epígraf corresponent a l’objecte del
contracte (a través del darrer rebut o, en cas d’exempció, a través del document d’alta de
l’impost i una declaració de no haver-ne estat donat de baixa).
- Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social (o autorització expressa perquè aquestes certificacions es
puguin obtenir d’ofici per part d’ aquesta Administració en el supòsit que no hagués autoritzat a
la corporació dins de la documentació inclosa en el SOBRE A i que en el moment que resultes
proposat per a l’adjudicació fos del seu interès).
- Declaració relativa al volum anual de negocis en l’ àmbit a què es refereix aquest contracte
per import igual o superior al pressupost màxim de licitació (IVA exclòs) establert per aquest
contracte.
- Declaració responsable dels principals serveis efectuats per l’empresa durant els darrers cinc
anys, indicant les dates i el caràcter de la destinació pública o privada, i el resultat positiu o
negatiu de les sentències.
- Qualsevol altres documents addicionals acreditatius dels compromisos d’adscripció i
subcontractació oferts, especialment en relació a l’oferta tècnica presentada.
- En el seu cas, els exemplars originals de la documentació que hagi aportat a la licitació
mitjançant fotocòpies.
10. En compliment de l’acord segon abans transcrit, en data 17 de novembre de 2017 es va
trametre a tots els candidats i licitadors del contracte de referència l’acta aixecada arran la
Mesa de Contractació de proposta d’adjudicació d’aquest contracte, als efectes indicats en l’
esmentat acord.
11. L’empresa proposada a l’adjudicació d’aquest contracte ha presentat, dins del termini
atorgat, la documentació que se’ls hi va requerir i ha dipositat en la Tresoreria General
d’aquesta corporació la garantia definitiva pel import a què s’ha fet abans referència.
12. No s’ ha presentat cap al·legació dins dels terminis d’audiència atorgats en el decurs de la
tramitació d’aquest expedient contra cap dels actes de tràmit acordats.
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13. Consten en l’ expedient de contractació de referència els certificats d’estar al corrent de
deutes amb aquest Ajuntament, amb Hisenda i amb la Tresoreria General de la Seguretat
Social de l’empresa a favor de qui es proposa l’ adjudicació d’ aquest contracte.
Fonaments jurídics
1. Per a l’adjudicació d’aquest contracte, s’han complert els tràmits previstos en relació al
procediment obert, d’acord amb els articles 157 i següents del Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel que s’ aprovà el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic ( en
endavant, TRLCSP), i el que estableix el RD 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa
parcialment l’esmentada Llei.
2. A la vista de la tramitació assenyalada en els antecedents d’ aquest document, s’escau
endegar els tràmits administratius per a l’adjudicació d’aquest contracte que estableix el
TRLCSP i el Reglament de desenvolupament de la Llei de contractes del sector públic, amb la
corresponent operació pressupostària d’autorització i disposició de la despesa, en el seu cas,
que preceptuen el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG 2/2004, de 5
de març) i el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa.
3. En aquest sentit, l’empresa proposada a l’adjudicació del contracte de referència ha acreditat
la seva capacitat i solvència per a contractar amb la Corporació i han aportat dins del termini
establert la documentació requerida de conformitat amb el que disposa la clàusula 6.1.8 del
Plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte en compliment de
l’article 151.2 del TRLCSP. Per tant, han dipositat a la Tresoreria General d’aquest Ajuntament
la garantia definitiva corresponent al 5% del preu d’adjudicació (IVA exempt, resta d’ impostos i
recàrrecs inclosos) d’ aquest contracte.
4. Tenint en compte que l’ entrada en vigor del contracte que en sorgeixi de la tramitació
d’aquest expedient es preveu que comenci a l’any 2018, la despesa que se’n pugui derivar de
la seva formalització per a l’ any 2018 serà de 493.680,00€ iva inclòs (despeses corresponents
al pla d’implantació) que segons l’oferta té un termini de 12 mesos, i el manteniment de cada
any serà l’import de 260.750,00€ iva inclòs.
Quant a la despesa que se’n pugui derivar d’ aquests contractes per a les futures anualitats que
comprengui la seva execució així com les seves possibles pròrrogues, cas d’acordar-se
aquestes, restarà sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient
en els pressupostos municipals corresponents a aquells futurs exercicis, per atendre el seu
pagament. Tot això de conformitat amb allò previst a l’article 174 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del
contracte de referència es derivi per a les futures anualitats podrà constituir causa per a la
modificació i/o resolució del contracte d’acord amb l’establert a les clàusules 23 i 26 del plec de
clàusules administratives particular regulador d’aquest contracte.
5. D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, l’expedient d’adjudicació així tramitat s’ha de sotmetre per a la seva
fiscalització prèvia a l’ Intervenció municipal.
6. De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona del TRLCSP i el cartipàs
municipal vigent el titular de l’òrgan competent per aprovar aquesta contractació és la Junta de
Govern Local, per delegació de l’alcaldia, conforme les previsions de la Resolució de 23 de juny
de 2015, sens perjudici que l’ alcaldessa pugui assumir les atribucions delegades a la Junta de
Govern Local quan en casos d’ urgència es consideri adequat, donant-ne posteriorment compte
a la Junta de Govern Local.
7. 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.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
regidor de l’ Àmbit de Badalona Democràtica que n’ ordeni la inclusió a l’ordre del dia de la
Junta de Govern Local per la seva ulterior resolució, si s’ escau, la següent proposta:
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PRIMER.- ADJUDICAR el contracte relatiu a la prestació del Servei per a la provisió d’una
Plataforma d’Administració Electrònica (Gestió i Tramitació) en tipus “aplicació com a servei”
(“Software as a Service” o SaaS) a favor de l’empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA, SAU,
NIF:A81608077.
En haver resultat la seva oferta l’econòmicament més avantatjosa a què s’ha fet referència
d’acord amb l’ informe tècnic emès en data 18 d’octubre de 2017 per la Cap del Servei de
secretaria General, de valoració de les ofertes, de classificació d’aquestes i de proposta
d’adjudicació del contracte, arran els acords de la Mesa de Contractació adoptats en sessió de
data 2 de novembre de 2017 i a raó de les millores i compromisos formulats en la seva
proposició el qual, d’acord amb els plecs reguladors del contracte, han estat presos en
consideració per a la seva valoració.
SEGON.- Autoritzar la despesa que se’n pot derivar de l’execució d’aquests contractes per a
l’any 2018, l’import del qual s’ha fitxat en un total de 493.680,00 euros (VEC 408.000,00€ i
85.680 en concepte d’IVA aplicable) per a la implantació de la plataforma que segons l’oferta
té un termini de 12 mesos, i el manteniment de cada any serà l’import de 260.750,00€ iva
inclòs.
SOTMETRE la despesa que se’n pugui derivar de l’ execució d’ aquests contractes així com de
les seves pròrrogues, cas que aquestes siguin acordades, per a les futures anualitats, a la
condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals
dels futurs exercicis que pugui comprendre la seva execució i/o pròrroga, per atendre el seu
pagament de conformitat amb el que preveu l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del
contracte de referència se’ n derivi podrà constituir causa per a la modificació i/o resolució del
contracte d’ acord amb l’ establert a les clàusules 23 i 26 del plec de clàusules administratives
particulars regulador d’ aquest contracte.
TERCER.- REQUERIR a l’empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA, SAU, NIF:A81608077 perquè
formalitzin els contractes de referència en un termini no superior a cinc dies naturals un cop
transcorregut el termini dels 15 dies hàbils següents a la tramesa d’aquesta resolució
d’adjudicació, de conformitat amb el que disposa la clàusula 13 del Plec de clàusules
administratives particulars regulador del contracte de referència.
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a tots els candidats que van presentar proposició per
participar en aquesta licitació amb el detall de recursos que poden interposar, i COMUNICARLA als Departaments de Tresoreria i Intervenció Municipals, i a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, als efectes previstos a l’article 29.2 del TRLCSP.
CINQUÈ.- PUBLICAR l’adjudicació d’aquest contracte al Perfil de contractant d’aquesta
corporació i enviar-la obligatòriament a l’ Oficina de Publicacions de la Unió només per mitjans
electrònics seguint els formularis normalitzats establerts en el Reglament d’ execució i contenint
la informació establerta en l’ Annex V, apartat D de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
SISÈ.- Contra aquests acords es pot interposar, amb caràcter potestatiu, el recurs especial en
matèria de contractació previst a l’article 40 i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic,
davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de 15 dies hàbils des
de la remissió de la notificació de l’acte impugnat.
El recurs s’haurà d’anunciar prèviament davant d’aquest Ajuntament en el termini de 15 dies
hàbils comptadors des del següent a aquell que s’enviï la notificació de l’acte impugnat, de
conformitat amb el que disposat en l’article 45.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic
Si transcorreguts tres mesos des de la interposició de l’esmentat recurs especial en matèria de
contractació no s’ha dictat resolució expressa per part del Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic , aquest es tindrà per desestimat. En aquest cas es podrà interposar, davant de
la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia Catalunya, el
corresponent recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, a comptar des del
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següent dia hàbil a aquell en que va finalitzar el termini perquè el Tribunal Català de Contractes
del Sector Públic resolgui el recurs de especial en matèria de contractació, en la forma i amb
els requisits establertes en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa. En cas que el recurs especial en matèria de contractació potestatiu
fos resolt de forma expressa, el termini per a interposar el recurs contenciós administratiu
davant de l’esmentada Sala serà de dos mesos, a comptar des del següent dia hàbil a la
recepció de la corresponent notificació.
Això no obstant, els interessats podran interposar directament el recurs contenciós
administratiu, sense necessitat de la interposició prèvia del recurs especial en matèria de
contractació, davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos
mesos, a comptar des del següent dia hàbil a la recepció de la notificació del present acte, en
la forma i amb els requisits previstos en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot sens perjudici de les qüestions de nul·litat que puguin interposar-se a l’empara del que
disposen els arts. 37 i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic; o bé sens perjudici de la
interposició de qualsevol altre recurs que es cregui convenient.
En conseqüència, en atenció als fets i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent i d’acord amb el que preveu les Resolucions de l’alcaldessa de 23 i 29 de
juny de 2015, sobre l’ impuls de les actuacions municipals, dono plena conformitat al seu
contingut, la valido plenament i, n’ ordeno la seva inclusió en l’ordre del dia de la propera i
immediata sessió de la Junta de Govern Local que es dugui a terme, pel seu debat i aprovació,
si escau.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9

Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
6. Proposar a l'alcaldessa l'atorgament de subvencions per concurrència competitiva per
a la promoció i/o protecció de la salut per l'any 2017.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte
Òrgan que resol
Expedient
Caràcter
Ref. Addicional
Procediment d’adjudicació
Tramitació
Objecte de l’expedient

Proposta d’aprovació d’atorgament de subvenció
Junta de Govern Local
61337117-CONJ-SOLS2017/000002
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
401/S-5/2017
CONJ-SOLS CNJ-SOLS Aprovació conjunta sol·licitud subvenció
Ordinària
Aprovació conjunta sol·licituds subvencions per a la promoció i/o
protecció
de la salut per l'any 2017

ANTECEDENTS
Concurs públic per a la concessió de subvencions, expedient de referència:
Expedient concurs
031230-GSUB-C2017/000001
Convocatòria
anual
d’atorgament
de
subvencions per part de l’Ajuntament de
Badalona
per
concurrència
competitiva
Objecte del concurs
destinades a entitats que realitzin activitats o
programes per a la promoció de i/o protecció de
la salut durant l’exercici
Data resolució
15/06/2017
Òrgan que va resoldre
Alcaldessa
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Bases de la convocatòria
Data de publicació anunci de la convocatòria
Termini de presentació de sol·licituds

Aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament
en sessió de data 30 de maig de 2017
23 de juny de 2017
Del 24 de juny al 13 de juliol de 2017

Vistos els informes tècnics i jurídics dels expedients de concessió de subvencions detallats a
continuació:
Exp
61337117SOLSUB2017/000004

61337117SOLSUB2017/000014

Interessat
Nif
Objecte
PLATAFORMA G6425644-9 Subvenció per a la promoció i/o
TDAH
protecció de la Salut per projecte
"SERVEI D’ATENCIÓ A LES
FAMÍLIES"
ASSOCIACIO G2819756-4 Subvenció per a la promoció i/o
ESPANYOLA
protecció de la salut pel projecte"
CONTRA EL
ACOMPANYAMENT AL MALALT I A
CANCER
LA SEVA FAMÍLIA"

que consideren que les entitats reuneixen els requisits exigits a les bases específiques
reguladores de la concessió de subvencions municipals i en la normativa concordant, i en
aplicació dels criteris establerts.
La Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i va emetre informe positiu a càrrec de les
aplicacions pressupostàries següents:
Expedient

Interessat

NIF

Núm op

Tipus

61337117SOLSUB2017/0
00004
61337117SOLSUB2017/0
00014

PLATAFORMA
TDAH

G6425644-9

12017000036328
/1

ADRC

ASSOCIACIO
ESPANYOLA
CONTRA EL
CANCER

G2819756-4

12017000036340
/1

ADRC

Aplicació
pressupostàr
ia
2017
N
61337117
3110 48906
2017
N
61337117
3110 48906

Import

1.459,65

1.540,00

FONAMENTS DE DRET
1) El capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant
LGS), regula el procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència
competitiva.
2) L’article 122.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis de
les entitats locals (en endavant ROAS), disposa que els ens locals poden atorgar subvencions i
ajuts a ens, organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o complementin els
serveis atribuïts a la competència local o siguin d’interès local.
3) L’annex IV de les Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Badalona vigents
conté la Regulació Transitòria de les Subvencions.
4) L’article 8.1 de la LGS, estableix que els òrgans de les Administracions públiques que
proposin l’establiment de subvencions amb caràcter previ hauran de concretar, en un pla
estratègic de subvencions, els objectius i efectes que es pretenguin amb la seva aplicació, el
termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de
finançament, supedintant-se, en tot cas, als objectius de estabilitat pressupostària.
5) En compliment de la Disposició Transitòria Primera, en relació a la Disposició Final Primera
apartat 2 de la LGS, aquest ajuntament va procedir a adequar la seva normativa reguladora de
subvencions al règim jurídic establert a la referida Llei pel que fa a als preceptes que tenen
caràcter de legislació bàsica segons l’article 9 de la LGS, amb excepció de l’aprovació del Pla
Estratègic de Subvencions, la elaboració de la qual és preceptiva amb caràcter previ a
l’establiment de les subvencions, d’acord a l’article 8.1 de la LGS a dalt citat.

Junta de Govern Local. Sessió núm. 28 / 18-12-2017

20

Secretaria General

Aquesta adequació normativa s’ha realitzat a l’empara de l’article 17.2 de la LGS mitjançant la
corresponent regulació a l’annex IV de les Bases d’Execució del pressupost vigents
esmentades al punt 3 anterior.
6) En data 30 de maig de 2017, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment les Bases
específiques que regiran l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Badalona per
concurrència competitiva destinades a entitats que realitzin activitats o programes per a la
promoció de i/o protecció de la salut, durant l’exercici 2017, i van ser publicades en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 23 de juny de 2017, per a la seva aprovació
definitiva.
7) L’article 7.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en
endavant LRBRL), 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.
8) 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.
9) D’acord amb l’article 52 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, els ajuntament
són competents per prestar els serveis mínims següents en matèria de salut pública:
a) L'educació sanitària en l'àmbit de les competències locals.
b) La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi.
c) La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic.
d) La gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats, incloses les
piscines.
e) La gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing.
f) La gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del
comerç minorista, del servei i la venda directa d'aliments preparats als consumidors, com a
activitat principal o complementària d'un establiment, amb repartiment a domicili o sense,
de la producció d'àmbit local i del transport urbà. Se n'exclou l'activitat de subministrament
d'aliments preparats per a col·lectivitats, per a altres establiments o per a punts de venda.
g) La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de
companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues.
h) La policia sanitària mortuòria en l'àmbit de les competències locals.
i) Les altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de salut pública, d'acord
amb la legislació vigent en aquesta matèria.
10) L’article 68.1 d) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya
disposa que els ajuntaments tenen competències per realitzar activitats complementàries de les
que siguin pròpies d’altres Administracions públiques en les matèries objecte d’aquesta Llei, i
en particular, pel que fa a l’educació sanitària, l’habitatge, la protecció del medi i de l’esport en
els termes establerts en la legislació que regula el règim municipal.
11) L’informe tècnic que consta a l’expedient proposa satisfer una bestreta de fins al 50 per 100
de la quantitat esmentada, i d’acord amb l’article 34.4 in fine de la LGS “els pagaments a
compte, o avançats, així com el règim de garanties, s’hauran de preveure expressament en la
normativa reguladora de la subvenció”, i d’acord amb l’apartat 10è de les bases específiques
que regeixen l’atorgament de subvencions, “prèvia l’acceptació de la subvenció per part dels
beneficiaris, es podran efectuar pagaments anticipats del 50% de la quantitat subvencionada”.
12) En compliment de l’article 14.1 e) de la LGS, amb caràcter previ a la proposta de resolució
de la concessió de la subvenció, consta a l’expedient la documentació que acredita que l’entitat
es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat
Social, així com amb la Tresoreria Municipal.
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13) D’acord amb l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient així tramitat caldrà sotmetre’l a la fiscalització
prèvia de la Intervenció municipal per tal que informi l’autorització i disposició de la despesa
derivada de la concessió d’aquesta subvenció.
14) D’acord amb el punt 8 de les Bases Especifiques que regeixen l’atorgament de les
subvencions de la present convocatòria, l’òrgan competent per resoldre les sol·licituds de
subvencions, és l’alcaldessa a proposta de la Junta de Govern Local.
Proposta de resolució
Per tot això, no existeix cap obstacle ni legal ni reglamentari perquè la Junta de Govern Local, a
proposta del 5è tinent d’alcalde i regidor de Badalona Justa i Inclusiva, en virtut de la delegació
general de competències efectuada per l’alcaldia, d’acord amb les resolucions de data 23 i 29
de juny de 2015, adopti el següent acord:
PRIMER.- Proposar a l’alcaldessa l'atorgament de les subvencions que a continuació es
relacionen:
Exp
61337117SOLSUB2017/000004

Interessat
PLATAFORMA TDAH

Nif
G6425644-9

61337117SOLSUB2017/000014

ASSOCIACIO
G2819756-4
ESPANYOLA
CONTRA EL CANCER

Objecte
Subvenció per a la promoció i/o
protecció de la Salut per projecte
"SERVEI D’ATENCIÓ A LES
FAMÍLIES"
Subvenció per a la promoció i/o
protecció de la salut pel projecte"
ACOMPANYAMENT AL MALALT I A
LA SEVA FAMÍLIA"

SEGON.- Aprovar la despesa dels expedients de concessió de subvencions relacionats a
l'apartat primer de la present proposta, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del vigent
pressupost municipal de depeses, a les referències d’expedient, números d'operació i imports
relacionats a continuació:
Expedient

Interessat

NIF

Núm op

Tipus

61337117SOLSUB2017/
000004
61337117SOLSUB2017/
000014

PLATAFORMA
TDAH

G6425644-9

120170000
36328/1

ADRC

ASSOCIACIO
ESPANYOLA
CONTRA EL
CANCER

G2819756-4

120170000
36340/1

ADRC

Aplicació
pressupostà
ria
2017
N
61337117
3110 48906
2017
N
61337117
3110 48906

Import

Import a
justificar

1.459,65

5.000,00

1.540,00

3.974,12

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
7. Proposar a l'alcaldessa l'atorgament de subvencions de cooperació per l'any 2017.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte
Òrgan que resol
Expedient
Caràcter
Ref. Addicional
Procediment d’adjudicació
Tramitació
Objecte de l’expedient

Proposta d’aprovació d’atorgament de subvenció
Junta de Govern Local
61347048-CONJ-SOLS2017/000001
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
127/S-2/2017
CONJ-SOLS CNJ-SOLS Aprovació conjunta sol·licituds
subvenció
Ordinària
Aprovació conjunta sol·licituds de subvencions de cooperació
per l'any 2017
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Antecedents
1) Concurs públic per a la concessió de subvencions, expedient de referència:
Expedient concurs
103448-GSUB-C2017/000001
Objecte del concurs
Convocatòria Subvenció Cooperació 2017
Data resolució
13/03/2017
Òrgan que va resoldre
Alcaldessa
Aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament
Bases de la convocatòria
en sessió de data 28 de febrer de 2017
Data de publicació anunci de la
10/03/2017
convocatòria
Del 20 de març al 18 d’abril de 2017
Termini de presentació de sol·licituds
2) Vistos els informes tècnics i jurídics dels expedients de concessió de subvencions detallats a
continuació:
Exp
Interessat
61347048ASSOCIACIO LA ROTLLANA
SOLSUB2017/000002

Nif
G5968578-4

61347048SOLSUB2017/000003
61347048SOLSUB2017/000005
61347048SOLSUB2017/000008

G6560125-4

ESABAR SAHARAUI
BADALONA COOPERACION
CASAL D'AMISTAT AMB
CUBA DE BADALONA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA

G6078514-4
Q2866001-G

Objecte
Projecte de
sensibilització
"lligams".
Projecte Vacaciones
en paz 2017.
PROJECTE
SENSIBILITZACIÓ
Subvenció cooperació

que consideren que les entitats reuneixen els requisits exigits a les bases específiques
reguladores de la concessió de subvencions municipals i en la normativa concordant, i en
aplicació dels criteris establerts.
3) La Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i va emetre informe positiu a càrrec de
les aplicacions pressupostàries següents:
Exp

Interessat

NIF

Op

61347048SOLSUB2017/
000002
61347048SOLSUB2017/
000003

ASSOCIACIO
LA ROTLLANA

G5968578-4

12017000041318/ ADRC
1

ESABAR
G6560125-4
SAHARAUI
BADALONA
COOPERACION
CASAL
G6078514-4
D'AMISTAT
AMB CUBA DE
BADALONA
CRUZ ROJA
Q2866001-G
ESPAÑOLA

12017000041319/ ADRC
1

61347048SOLSUB2017/
000005
61347048SOLSUB2017/
000008

Tipus

Aplicació
pressupostària
2017
N
61347000 3273
48906
2017
N
61347000 3273
48906

Import
6.860,00

4.990,00

12017000041321/ ADRC
1

2017
N
61347000 3273
48906

1.350,00

12017000041313/ ADRC
1

2017
N
61347000 3273
48906

9.000,00

4) Pel que fa a l’expedient:
61347048SOLSUB2017/000008

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Q2866001-G

Subvenció cooperació

el total de la despesa és prevista per l’exercici 2018, per la qual cosa resta supeditada a la
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de 2018.
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Fonaments de Dret
1) El capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant
LGS), regula el procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència
competitiva.
2) L’article 122.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis de
les entitats locals (en endavant ROAS), disposa que els ens locals poden atorgar subvencions i
ajuts a ens, organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o complementin els
serveis atribuïts a la competència local o siguin d’interès local.
3) L’annex IV de les Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Badalona vigent,
conté la Regulació Transitòria de les Subvencions.
4) L’article 8.1 de la LGS, estableix que els òrgans de les Administracions públiques que
proposin l’establiment de subvencions amb caràcter previ hauran de concretar, en un pla
estratègic de subvencions, els objectius i efectes que es pretenguin amb la seva aplicació, el
termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de
finançament, supedintant-se, en tot cas, als objectius de estabilitat pressupostària.
5) En compliment de la Disposició Transitòria Primera, en relació a la Disposició Final Primera
apartat 2 de la LGS, aquest ajuntament va procedir a adequar la seva normativa reguladora de
subvencions al règim jurídic establert a la referida Llei pel que fa a als preceptes que tenen
caràcter de legislació bàsica segons l’article 9 de la LGS, amb excepció de l’aprovació del Pla
Estratègic de Subvencions, la elaboració de la qual és preceptiva amb caràcter previ a
l’establiment de les subvencions, d’acord a l’article 8.1 de la LGS a dalt citat.
Aquesta adequació normativa s’ha realitzat a l’empara de l’article 17.2 de la LGS mitjançant la
corresponent regulació a l’annex IV de les Bases d’Execució del pressupost vigents
esmentades al punt 3 anterior.
6) En data 28 de febrer de 2017, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment les Bases
específiques que regiran l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Badalona per
concurrència competitiva destinades a entitats que realitzin, activitats o programes de
cooperació pel desenvolupament durant l’exercici i 2017, i van ser publicades en el BOPB de
data 10 de març de 2017, per a la seva aprovació definitiva.
7) L’article 7.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en
endavant LRBRL), 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.
8) 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.
9) D’acord amb l’article 20, del Capítol III de la Llei de caràcter estatal 23/1998, de 7 de juliol,
de cooperació internacional al desenvolupament, que regula els òrgans competents en la
formulació i execució de la política espanyola de cooperació internacional pel
desenvolupament, estableix que “1. La cooperación para el desarrollo que se realice desde las
Comunidades Autónomas y las Entidades locales, expresión solidaria de sus respectivas
sociedades, se inspira en los principios objetivos y prioridades establecidas en la sección 2.ª
del capítulo I de la presente Ley. 2. La acción de dichas entidades en la cooperación para el
desarrollo se basa en los principios de autonomía presupuestaria y autorresponsabilidad en su
desarrollo y ejecución, debiendo respetar las líneas generales y directrices básicas
establecidas por el Congreso de los Diputados a que se refiere el artículo 15.1 de la presente
Ley y el principio de colaboración entre Administraciones públicas en cuanto al acceso y
participación de la información y máximo aprovechamiento de los recursos públicos.”
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10) L’article 2.2 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament,
estableix l’àmbit d’aplicació de la llei especificant que “els valors, les finalitats i els principis
d’aquesta Llei informen l’activitat dels ens locals de Catalunya en matèria de cooperació al
desenvolupament. Aquesta Llei regula també les relacions de coordinació, cooperació i
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat i els ens locals en aquesta matèria, dins el
respecte degut a l’autonomia local.”
11) L’article 4, 6 i 7 de l’esmentada llei regulen respectivament les finalitats, els principis
ordenadors, i el principi de coherència, preceptes que tenen en comú el reconeixement de
l’activitat dels ens locals en matèria de cooperació al desenvolupament en l’exercici de les
competències que tenen reconegudes i la necessitat de coordinar actuacions i unificar principis
i prioritats.
12) L’article 23.1 del mateix cos normatiu regula la Comissió de Coordinació amb els ens locals
establint que “el Govern i els ens locals es coordinen i col·laboren i cooperen en l’execució de
les activitats respectives de cooperació al desenvolupament, sens perjudici de l’autonomia
respectiva”.
13) L’informe tècnic que consta a l’expedient proposa satisfer una bestreta de fins al 50 per 100
de la quantitat esmentada, i d’acord amb l’article 34.4 in fine de la LGS “els pagaments a
compte, o avançats, així com el règim de garanties, s’hauran de preveure expressament en la
normativa reguladora de la subvenció”, i d’acord amb l’apartat 10è de les bases específiques
que regeixen l’atorgament de subvencions, “prèvia l’acceptació de la subvenció per part dels
beneficiaris, es podran efectuar pagaments anticipats del 50% de la quantitat subvencionada”.
14) En compliment de l’article 14.1 e) de la LGS, amb caràcter previ a la proposta de resolució
de la concessió de la subvenció, consta a l’expedient la documentació que acredita que l’entitat
es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat
Social, així com amb la Tresoreria Municipal.
15) D’acord amb l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient així tramitat caldrà sotmetre’l a la fiscalització
prèvia de la Intervenció municipal per tal que informi l’autorització i disposició de la despesa
derivada de la concessió d’aquesta subvenció.
16) D’acord amb el punt 8 de les Bases Especifiques que regeixen l’atorgament de les
subvencions de la present convocatòria, l’òrgan competent per resoldre les sol·licituds de
subvencions, és l’alcaldessa a proposta de la Junta de Govern Local.
Proposta de resolució
Per tot això, no existeix cap obstacle ni legal ni reglamentari perquè la Junta de Govern Local, a
proposta del 5è tinent d’alcalde i regidor de Badalona Justa i Inclusiva, en virtut de la delegació
general de competències efectuada per l’alcaldia, d’acord amb les resolucions de data 23 i 29
de juny de 2015, adopti el següent acord:
PRIMER.- Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de les subvencions que a continuació es
relacionen:
Exp
61347048SOLSUB2017/000002
61347048SOLSUB2017/000003
61347048SOLSUB2017/000005
61347048SOLSUB2017/000008

Interessat
ASSOCIACIO LA ROTLLANA

Nif
Objecte
G5968578-4 Projecte de sensibilització
"lligams"
ESABAR SAHARAUI BADALONA
G6560125-4 Projecte Vacaciones en
COOPERACION
paz 2017
CASAL D'AMISTAT AMB CUBA DE G6078514-4 PROJECTE
BADALONA
SENSIBILITZACIÓ
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Q2866001-G Subvenció cooperació

SEGON.- Aprovar la despesa dels expedients de concessió de subvencions relacionats a
l'apartat primer de la present proposta, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del vigent
pressupost municipal de depeses, a les referències d’expedient, números d'operació i imports
relacionats a continuació:
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Exp

Interessat

NIF

Op

Tipus

61347048SOLSUB201
7/000002

ASSOCIACIO LA
ROTLLANA

G5968578-4

12017000041318/
1

ADRC

ESABAR SAHARAUI
BADALONA
COOPERACION

G6560125-4

12017000041319/
1

ADRC

61347048SOLSUB201
7/000005

CASAL D'AMISTAT
AMB CUBA DE
BADALONA

G6078514-4

12017000041321/
1

ADRC

61347048SOLSUB201
7/000008

CRUZ ROJA
ESPAÑOLA

Q2866001-G

12017000041313/
1

ADRC

61347048SOLSUB2017
/000003

Pel que fa a l’expedient:
61347048SOLSUB2017/000008

Aplicació
pressupost
ària
2017
N
61347000
3273
48906
2017
N
61347000
3273
48906
2017
N
61347000
3273
48906
2017
N
61347000
3273
48906

Import

Import a
justificar

6.860,00

14.301,20

4.990,00

10.400,00

1.350,00

3.450,00

9.000,00

352.894,14

CRUZ ROJA ESPAÑOLA Q2866001-G Subvenció cooperació

El total de la despesa és prevista per l’exercici 2018, per la qual cosa resta supeditada a la
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de 2018.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
8. Proposar a l'alcaldessa l'atorgament de subvencions de caràcter social per l'any 2017.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte
Òrgan que resol
Expedient
Caràcter
Ref. Addicional
Procediment d’adjudicació
Tramitació
Objecte de l’expedient

Proposta d’aprovació d’atorgament de subvenció
Junta de Govern Local
61412030-CONJ-SOLS2017/000002
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
402/S-6/2017
CONJ-SOLS
CNJ-SOLS
Aprovació
conjunta
sol·licituds
Subvencions
Ordinària
Aprovació conjunta sol·licituds de subvencions de caràcter social per
l'any 2017

ANTECEDENTS
Concurs públic per a la concessió de subvencions, expedient de referència:
Expedient concurs
031230-GSUB-C2017/000001
Convocatòria anual de subvencions destinades a
entitats que realitzin, activitats o programes en
Objecte del concurs
matèria de serveis socials, durant l'exercici 2017
Data resolució
15/06/2017
Òrgan que va resoldre
Alcaldessa
Aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament en
Bases de la convocatòria
sessió de data 30 de maig de 2017
Data de publicació anunci de la
23 de juny de 2017
convocatòria
Del 24 de juny al 13 de juliol de 2017
Termini de presentació de sol·licituds
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Vistos els informes tècnics i jurídics dels expedients de concessió de subvencions detallats a
continuació:
Exp

Interessat

Nif

61412030CRUZ ROJA ESPAÑOLA
SOLSUB2017/000002

Q2866001-G

61412030CARITAS DIOCESANA DE
SOLSUB2017/000006 BARCELONA

R0800314-G

61412030FUNDACIO PRIVADA
SOLSUB2017/000007 LLEGAT ROCA I PI

G0831793-5

61412030FUNDACIO PRIVADA SIQUE
SOLSUB2017/000011

G6175186-3

61412030FUNDACIO JUBERT
SOLSUB2017/000014 FIGUERAS

G6336975-5

61412030FUNDACIO GERMINA
SOLSUB2017/000017

G6342451-9

61412030ARRELS FUNDACIO
SOLSUB2017/000024

G6161136-4

Objecte
Subvenció de caràcter social
pel projecte "Inclusió social de
persones en risc d'exclusió"
Subvenció de caràcter social
pel projecte "Acció social de
Càritas a Badalona"
Subvenció de caràcter social
pel projecte "Intervenció
integral a la població
vulnerable de Badalona 2017"
Subvenció de caràcter social
pel projecte "Foment
autonomia personal i social"
Subvenció de caràcter social
pel projecte " Programa
d'allotjament i acompanyament
per a famílies cuidadores
desplaçades sense recursos"
Subvenció de caràcter social
pel projecte " Oportunitats per
la infància vulnerable"
Sol·licitud de caràcter social
2017 pel projecte "Consolidant
el model Housing First a
Badalona"

que consideren que les entitats reuneixen els requisits exigits a les bases específiques
reguladores de la concessió de subvencions municipals i en la normativa concordant, i en
aplicació dels criteris establerts.
La Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i va emetre informe positiu a càrrec de les
aplicacions pressupostàries següents:
Expedient

Interessat

NIF

Núm op

Tipus

61412030SOLSUB2017/0
00002
61412030SOLSUB2017/0
00006

CRUZ ROJA
ESPAÑOLA

Q2866001-G

12017000036878/
1

ADRC

CARITAS
DIOCESANA
DE
BARCELONA
FUNDACIO
PRIVADA
LLEGAT ROCA
I PI
FUNDACIO
PRIVADA
SIQUE
FUNDACIO
JUBERT
FIGUERAS

R0800314-G

12017000036882/
1

ADRC

G0831793-5

12017000036889/
1

G6175186-3

61412030SOLSUB2017/0
00007
61412030SOLSUB2017/0
00011
61412030SOLSUB2017/0
00014
61412030SOLSUB2017/0
00017
61412030SOLSUB2017/0
00024

Aplicació
pressupostària
2017 N
61412032
231002 48906
2017 N
61412032
231002 48906

Import

ADRC

2017 N
61412032
231002 48906

95.040,00

12017000036618/
1

ADRC

6.720,00

G6336975-5

12017000036765/
1

ADRC

2017 N
61412032
231002 48906
2017 N
61412032
231002 48906

FUNDACIO
GERMINA

G6342451-9

12017000036771/
1

ADRC

10.450,00

ARRELS
FUNDACIO

G6161136-4

12017000036877/
1

ADRC

2017 N
61412032
231002 48906
2017 N
61412032
231002 48906
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FONAMENTS DE DRET
1) El capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant
LGS), regula el procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència
competitiva.
2) L’article 122.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis de
les entitats locals (en endavant ROAS), disposa que els ens locals poden atorgar subvencions i
ajuts a ens, organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o complementin els
serveis atribuïts a la competència local o siguin d’interès local.
3) En compliment de la Disposició Transitòria Primera, en relació a la Disposició Final Primera
apartat 2 de la LGS, aquest ajuntament va procedir a adequar la seva normativa reguladora de
subvencions al règim jurídic establert a la referida Llei pel que fa a als preceptes que tenen
caràcter de legislació bàsica segons l’article 9 de la LGS, amb excepció de l’aprovació del Pla
Estratègic de Subvencions, la elaboració de la qual és preceptiva amb caràcter previ a
l’establiment de les subvencions, d’acord a l’article 8.1 de la LGS a dalt citat.
Aquesta adequació normativa s’ha realitzat a l’empara de l’article 17.2 de la LGS mitjançant la
corresponent regulació a l’annex IV de les Bases d’Execució del pressupost vigents
esmentades al punt 3 anterior.
4) L’annex IV de les Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Badalona vigents,
conté la Regulació Transitòria de les Subvencions.
5) En data 30 de maig de 2017, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment les Bases
específiques que regiran l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Badalona per
concurrència competitiva destinades a entitats que realitzin, activitats o programes en matèria
de serveis socials, durant l’exercici 2017, i van ser publicades en el BOPB de data 23 de juny
de 2017, per a la seva aprovació definitiva.
6) L’article 7.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en
endavant LRBRL), 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.
7) La disposició addicional tercera de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, (en endavant LRSAL), 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.
8) L’article 25.2 lletres m) i l) de la LRBRL, en la redacció donada pel número vuit de l’article
primer de la LRSAL, estableixen, respectivament, que el Municipi exercirà en tot cas com a
competències pròpies, en els termes de
la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, la promoció de la cultura i equipaments
culturals i la promoció de l’esport i les instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.
9) La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
disposa en el seu article 84 que aquest estatut garanteix als municipis un nucli de
competències pròpies que han d’ésser exercides per aquestes entitats amb plena autonomia,
establint en el seu apartat 2 m) entre aquestes competències la regulació i la prestació dels
servies d’atenció a les persones, dels serveis socials públics d’assistència primària i foment de
les polítiques d’acolliment dels immigrants.
10) Segons disposa l’article 66.1 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, el municipi, per a la gestió dels
seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena d'activitats i
prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la
comunitat de veïns, i segons l’apartat 2 k) del mateix article, el municipi té competències
pròpies, entre d’altres, en la prestació dels serveis socials i la promoció i la reinserció socials.
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11) L’article 31 de la llei de 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, disposa que correspon
als municipis les competències següents:
a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial.
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres
administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent.
c) Elaborar plans d’actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en el pla
d’actuació de l’àrea bàsica corresponent.
d) Establir els centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials bàsics.
e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis
socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració de la Generalitat i l'ens
local supramunicipal corresponent, d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic
corresponent.
g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions d’inspecció i
control en matèria de serveis socials.
h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat.
i) Participar en l’elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en matèria de serveis
socials.
j) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres sistemes de
benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l’àmbit dels serveis socials locals.
k) Les que els atribueixen les lleis.
12) L’article 17 de la mateixa llei 18/2007, en relació a l’apartat e) de l’article anterior, estableix
qui correspon als serveis socials bàsics les funcions següents:
a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial.
b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els
recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.
c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de
necessitat social a petició de l’usuari o usuària, del seu entorn familiar, con vivencial o social o
d’altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d’acord amb la legislació de
protecció de dades.
d) Proposar i establir el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de
l’autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui ingressada de
manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests darrers casos, els serveis de
treball social del centre de la xarxa pública han d’elaborar el dit programa.
e) Revisar el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de l’autonomia
personal quan correspongui.
f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions
necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l’avaluació.
g) Intervenir en els nuclis familiars o con vivencials en situació de risc social, especialment si hi
ha menors.
h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la
integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els
grups en situació de risc.
i) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència,
sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili.
j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna,
tecnològica i residencial.
l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa.
m) Gestionar prestacions d'urgència social.
n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels
col·lectius més vulnerables.
o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les
altres que li siguin atribuïdes.

Junta de Govern Local. Sessió núm. 28 / 18-12-2017

29

Secretaria General

p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres
sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l'àmbit
dels serveis socials.
q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones
afectades per causes judicials.
13) L’informe tècnic que consta a l’expedient proposa satisfer una bestreta de fins al 50 per 100
de la quantitat esmentada, i d’acord amb l’article 34.4 in fine de la LGS “els pagaments a
compte, o avançats, així com el règim de garanties, s’hauran de preveure expressament en la
normativa reguladora de la subvenció”, i d’acord amb l’apartat 10è de les bases específiques
que regeixen l’atorgament de subvencions, “prèvia l’acceptació de la subvenció per part dels
beneficiaris, es podran efectuar pagaments anticipats del 50% de la quantitat subvencionada”.
14) En compliment de l’article 14.1 e) de la LGS, amb caràcter previ a la proposta de resolució
de la concessió de la subvenció, consta a l’expedient la documentació que acredita que l’entitat
es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat
Social, així com amb la Tresoreria Municipal.
15) D’acord amb l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient així tramitat caldrà sotmetre’l a la fiscalització
prèvia de la Intervenció municipal per tal que informi l’autorització i disposició de la despesa
derivada de la concessió d’aquesta subvenció.
16) D’acord amb el punt 8 de les Bases Especifiques que regeixen l’atorgament de les
subvencions de la present convocatòria, l’òrgan competent per resoldre les sol·licituds de
subvencions, es l’alcaldessa a proposta de la Junta de Govern Local.
Proposta de resolució
Per tot això, no existeix cap obstacle ni legal ni reglamentari perquè la Junta de Govern Local, a
proposta del 5è tinent d’alcalde i regidor de Badalona Justa i Inclusiva, en virtut de la delegació
general de competències efectuada per l’alcaldia, d’acord amb les resolucions de data 23 i 29
de juny de 2015, adopti el següent acord:
PRIMER.- Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de les subvencions que a continuació es
relacionen:
Exp
Interessat
61412030CRUZ ROJA
SOLSUB2017/000002 ESPAÑOLA

Nif
Q2866001-G

61412030CARITAS DIOCESANA
SOLSUB2017/000006 DE BARCELONA

R0800314-G

61412030FUNDACIO PRIVADA
SOLSUB2017/000007 LLEGAT ROCA I PI

G0831793-5

61412030FUNDACIO PRIVADA
SOLSUB2017/000011 SIQUE

G6175186-3

61412030FUNDACIO JUBERT
SOLSUB2017/000014 FIGUERAS

G6336975-5

61412030FUNDACIO GERMINA
SOLSUB2017/000017

G6342451-9

61412030ARRELS FUNDACIO
SOLSUB2017/000024

G6161136-4
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Objecte
Subvenció de caràcter social pel
projecte "Inclusió social de persones en
risc d'exclusió"
Subvenció de caràcter social pel
projecte "Acció social de Càritas a
Badalona"
Subvenció de caràcter social pel
projecte "Intervenció integral a la
població vulnerable de Badalona 2017"
Subvenció de caràcter social pel
projecte "Foment autonomia personal i
social"
Subvenció de caràcter social pel
projecte " Programa d'allotjament i
acompanyament
per
a
famílies
cuidadores
desplaçades
sense
recursos"
Subvenció de caràcter social pel
projecte " Oportunitats per l'infància
vulnerable"
Sol·licitud de caràcter social 2017 pel
projecte "Consolidant el model Housing
First a Badalona"
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SEGON.- Aprovar la despesa dels expedients de concessió de subvencions relacionats a
l'apartat primer de la present proposta, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del vigent
pressupost municipal de depeses, a les referències d’expedient, números d'operació i imports
relacionats a continuació:
Expedient

Interessat

NIF

Núm op

Tipus

61412030SOLSUB201
7/000002
61412030SOLSUB201
7/000006

CRUZ ROJA
ESPAÑOLA

Q2866001-G

12017000036878
/1

ADRC

CARITAS
DIOCESANA
DE
BARCELONA
FUNDACIO
PRIVADA
LLEGAT
ROCA I PI
FUNDACIO
PRIVADA
SIQUE
FUNDACIO
JUBERT
FIGUERAS
FUNDACIO
GERMINA

R0800314-G

12017000036882
/1

ADRC

G0831793-5

12017000036889
/1

G6175186-3

ARRELS
FUNDACIO

61412030SOLSUB201
7/000007
61412030SOLSUB201
7/000011
61412030SOLSUB201
7/000014
61412030SOLSUB201
7/000017
61412030SOLSUB201
7/000024

Aplicació
pressupostària
2017
N
61412032
231002 48906
2017
N
61412032
231002 48906

Import
28.500,00

Import a
justificar
64.850,00

33.250,00

70.000,00

ADRC

2017
N
61412032
231002 48906

95.040,00

203.500,00

12017000036618
/1

ADRC

2017
N
61412032
231002 48906
2017
N
61412032
231002 48906
2017
N
61412032
231002 48906
2017
N
61412032
231002 48906

6.720,00

27.700,00

G6336975-5

12017000036765
/1

ADRC

10.080,00

22.800,00

G6342451-9

12017000036771
/1

ADRC

10.450,00

22.600,00

G6161136-4

12017000036877
/1

ADRC

6.560,00

16.500,00

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
9. Proposar a l'alcaldessa l'atorgament de diverses subvencions de la convocatòria
ordinària 2017 del Servei d'Educació.
Identificació de l’expedient
Expedient

Òrgan que proposa
Òrgan que resol
Procediment per a
l’adjudicació

Atorgament de subvencions per al foment de la socialització
dels llibres de text i material didàctic que s’utilitzaran durant el
curs 2017-2018 al municipi de Badalona
Junta de Govern Local
Alcaldessa
L’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució és la
Junta de Govern Local i la resolució de concessió és
competència de l’alcaldia.
Exp. 39/S01-2017
Definitiu. Exhaureix la via administrativa.

Expedient
Caràcter
Antecedents
1. L’Ajuntament Ple va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la concessió
de subvencions per al foment de la socialització dels llibres de text i material didàctic que
s’utilitzaran durant el curs 2017-2018 al municipi de Badalona per l’any 2017, en data
28/02/2017 i l’alcaldessa va dictar en data 13/03/2017 una resolució d’acord amb la qual es
convoca el concurs públic per a la concessió de subvencions per al foment de la
socialització dels llibres de text i material didàctic que s’utilitzaran durant el curs 2017-2018
al municipi de Badalona.
2. Aquestes bases van ser sotmeses a exposició pública mitjançant anunci publicat en el BOP,
al tauler d’anuncis i web municipal, així com al DOGC d’acord amb l’article 124 del ROAS
en relació amb l’article 48 de la LRJPAC. Aquestes bases es van considerar aprovades

Junta de Govern Local. Sessió núm. 28 / 18-12-2017

31

Secretaria General

definitivament perquè durant el termini d’exposició pública no es va presentar cap al·legació,
per aplicació anàloga de les previsions de l’article 65.1 del ROAS.
3. En els expedients d’atorgament de subvencions que es relacionen es contenen els informes
tècnics i jurídics corresponents que conclouen que les entitats reuneixen els requisits exigits
a les bases específiques reguladores i en la normativa concordant:
Exp
51014034SOLSUB2017/000002
51014034SOLSUB2017/000008
51014034SOLSUB2017/000011
51014034SOLSUB2017/000020
51014034SOLSUB2017/000021
51014034SOLSUB2017/000024
51014034SOLSUB2017/000030

Interessat
AMPA JUNGFRAU

Nif
G5803807-6

CEIP ALEXANDRE GALI

Q5855597-J

CEIP ARTUR MARTORELL

Q5856138-B

AMPA ESCOLA BUFALA

G6358445-2

COL·LEGI MARGARIDA XIRGU

Q5855461-I

CEIP JOAN LLONGUERAS

Q5855114-D

CP MERCE RODOREDA

Q5855109-D

Objecte
Subvenció 2017 - E6 reutilització de llibres
Subvenció 2017 - E6 reutilització llibres
Subvenció 2017 - E6 reutilització de llibres
Subvenció
2017E6reutilització de llibres
Subvenció 2017 - E6 reutilització de llibres
Subvenció 2017 - E6 reutilització de llibres
Subvenció 2017-E6 reutilització
de llibres

4. La Intervenció municipal ha fiscalitzat els expedients i ha emès un informe favorable amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Exp
51014034-SOLSUB2017/000002
51014034-SOLSUB2017/000008
51014034-SOLSUB2017/000021
51014034-SOLSUB2017/000011
51014034-SOLSUB2017/000020
51014034-SOLSUB2017/000024
51014034-SOLSUB2017/000030

Op
Tipus Aplicació pressupostària
12017000045627/1 ADRC 2017 N 51014034
48906
12017000045602/1 ADRC 2017 N 51014034
48906
12017000045537/1 ADRC 2017 N 51014034
48906
12017000045396/1 ADRC 2017 N 51014034
48906
12017000045366/1 ADRC 2017 N 51014034
48906
12017000045360/1 ADRC 2017 N 51014034
48906
12017000045400/1 ADRC 2017 N 51014034
48906

3204

Import
3.994,49

3204

4.344,08

3204

8.675,55

3204

2.493,49

3204

9.563,58

3204

2.896,23

3204

2.627,91

Fonaments de Dret
1. El capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant
LGS) regula el procediment d’atorgament de les subvencions en règim de concurrència
competitiva.
2. Segons el que disposa l’art. 118 del ROAS, les subvencions tenen per objecte la disposició
gratuïta de fons públics que els ens locals o els seus organismes autònoms atorguen a
persones o entitats públiques o privades per fomentar una activitat d’utilitat o interès social o
per promoure la consecució d’un fi públic. Les formes d’atorgament de les subvencions, segons
el que disposa l’art. 125 del ROAS, poden ser per medi de convocatòria de concurs públic o bé
es podran atorgar directament quan estiguin previstes singularment al pressupost de l’entitat.
3. L’art. 122.1 del ROAS disposa que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens,
organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o complementin els serveis atribuïts
a la competència local o siguin d’interès local.
4. La legislació de règim local, concretament a l’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, d’acord amb la modificació operada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a l’art.
66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya (LMRL), disposa que el municipi, per a la gestió dels seus
interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena d'activitats i prestar
tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la
comunitat de veïns.
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5. Per valorar l’impacte real en relació amb les competències dels ens locals catalans de la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que
és una llei ordinària de caràcter bàsic que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, cal tenir present la normativa bàsica estatal de règim local i la normativa
de règim local catalana, però també la normativa sectorial estatal i, en particular, la normativa
sectorial catalana en les matèries en què la Generalitat de Catalunya té reconegudes
competències.
Amb caràcter previ cal recordar que fins a l’entrada en vigor de l’LRSAL molts ens locals, quan
no tenien reconeguda expressament una competència per llei feien ús de la cobertura que
proporcionava l’anterior art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL). Aquest article permetia
als ens locals el desenvolupament d’activitats complementàries a les pròpies d’altres
administracions públiques en matèries tan diverses com: l’educació, la sanitat, la promoció de
la dona, etc. I conseqüentment, amb aquesta habilitació genèrica els ens locals podien prestar,
entre d’altres, determinats serveis.
A partir de l’entrada en vigor de l’LRSAL quan una competència és de la comunitat autònoma
amb caràcter exclusiu o concurrent ho és a determinats efectes. Si és una competència
exclusiva, el seu exercici, en principi, quedaria “blindat” davant de possibles actuacions d’altres
administracions públiques. I si la competència és compartida o concurrent, en la parcel·la sobre
la que fos competent succeiria el mateix. Del mateix parer és el professor VELASCO
CABALLERO per a qui “aquesta interpretació seria la més coherent amb la previsió
constitucional de diferències competencials entre els diferents estatuts d’autonomia, encara
que la jurisprudència que va formant el Tribunal Constitucional a partir de la STC 31/2010 no
sembla anar en aquesta línia (SSTC 103/2013 i 143/2013)”.
En conseqüència, és possible sostenir raonablement que quan l’LRSAL treu del llistat de
matèries de l’art. 25.2 de l’LRBRL algunes matèries que fins ara eren “d’interès local”, o ja no
permet l’exercici de competències a través de la cobertura que proporcionava l’anterior art. 28
de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL), la conseqüència és que l’Estat ja no exigeix a les
comunitats autònomes que atribueixin competències en aquestes matèries. I que, per tant,
l’Estat redueix la garantia mínima de l’autonomia municipal comuna per a tota Espanya. Però,
òbviament, això no impedeix que cada comunitat autònoma mantingui, i fins i tot reforci, les
competències del seus municipis.
Amb aquesta interpretació, considerem que és perfectament lícit mantenir que malgrat l’entrada
en vigor de l’LRSAL, i els canvis que s’han introduït en l’LRBRL, els municipis continuaran sent
titulars de les competències que actualment els atribueixen les lleis sectorials de l’Estat o de les
Comunitats autònomes, que hagin estat aprovades en virtut de les seves competències.
6. La Nota explicativa sobre l’aplicació a Catalunya de determinats aspectes de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local disposa
que “una llei sectorial autonòmica, a l’empara de l’àmbit competencial corresponent que preveu
l’EAC, que en data de l’entrada en vigor de la LRSAL ja atribueix competències, pròpies o
delegades, a l’ens local per a la prestació de serveis públics, ha de ser respectada”.
7. En relació amb la competència municipal per atorgar les subvencions ordinàries a entitats
que realitzen activitats educatives durant 2017 cal tenir present que atorgar les subvencions per
a activitats extraordinàries del centre docent), col·laboració del centre docent amb entitats de
l’entorn) i projectes de socialització de llibres de text) és competència pròpia de l’Ajuntament,
atès que a l’article 240 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 i, en el mateix sentit, a l’article 122.1 del
ROAS, es disposa que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens, organismes o
particulars les activitats dels quals supleixin o complementin els serveis atribuïts a la
competència local o siguin d’interès local.
Pel que fa a les subvencions per activitats extraordinàries del centre docent i per la
col·laboració del centre docent amb entitats de l’entorn, aquesta competència es concreta en
què els ajuntaments promouen i resolen en relació a l’ús social dels edificis i instal·lacions dels
centres educatius públics dels quals en tinguin la propietat demanial, fora de l’horari escolar,
per part de persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre, per a la realització d’activitats
educatius, entre d’altres, o de caràcter social en relació, tal i com s’ha esmentat, amb l’article
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122.1 del ROAS, d’acord amb el qual els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens,
organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o complementin els serveis atribuïts
a la competència local o siguin d’interès local, i atès que no hi ha ordenança reguladora de les
subvencions ni un Pla estratègic municipal.
Pel que fa a les subvencions per projectes de socialització de llibres de text, aquesta
competència es concreta en què (i) de conformitat amb l’art. 159.3 8è de la LEC correspon als
municipis l’establiment de programes i altres fórmules de col·laboració amb les associacions de
mares i pares d’alumnes per a estimular i donar suport a les famílies en el compromís amb el
procés educatiu dels fills i (ii) d’acord amb l’article 40 de la LEC, en relació als Plans i
programes socioeducatius, estableix que els centres i els ajuntaments, per iniciativa de dos o
més centres o per iniciativa de l’ajuntament corresponent, poden acordar d’elaborar
conjuntament plans o programes socioeducatius que afavoreixin la major integració possible en
l’entorn social dels objectius educatius i socials del centre i una millor coordinació entre els
recursos de les diferents administracions i dels centres mateixos.
El Consell Escolar Municipal, òrgan de participació de la comunitat educativa de la ciutat, en
sessió de data 28 d’octubre de 2008, acorda crear una comissió de treball amb l’objectiu
d’intercanviar experiències a l’entorn dels projectes de socialització de llibres de text.
En la sessió d’aquesta comissió del 15 de gener de 2009 es va acordar portar a terme unes
jornades inicials dirigides als centres que volien iniciar projectes de socialització de llibres de
text el curs 2010-2011 i es va demanar més suport als centres, econòmic i/o d’altres tipus de
recursos per assolir la socialització de llibres en tots els centres de la ciutat. Aquesta jornada,
valorada positivament pels assistents, es va portar a terme el 3 de març de 2009.
L’Ajuntament en Ple en sessió de data 30 de juny de 2009 va aprovar per unanimitat una moció
presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA, a la qual s’hi van adherir els grups municipals
Socialista, Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya, per a la socialització i la
reutilització dels llibres de text escolars, mitjançant la qual s’instava a crear una convocatòria
única per a totes les escoles públiques i concertades de la ciutat, per tal d’endegar o continuar
els plans de socialització i reutilització dels llibres de text i material escolar, dotant-la amb la
quantitat de 30.000 euros pel curs 2009-2010 i alhora s’instava a obrir des de l’Àrea
d’Educació, una línia de col·laboració amb la Federació d’Associacions de Mares i Pares, per
tal de difondre i impulsar de forma conjunta la integració de totes les escoles a aquesta
convocatòria. Així mateix es demanava al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya un increment de l’aportació que ja venia destinant per aquesta finalitat.
De conformitat amb aquests fonaments de Dret, es va signar l’Acord amb data 2 de maig de
2005 entre el Departament d’Educació i les Federacions d’associacions de mares i pares
d’alumnes de Catalunya per fomentar la reutilització dels llibres de text i altre material
complementari als centres docents i el Ple de l’Ajuntament en sessió del mes de juliol de 2004
va incloure l’activitat Socialització de llibres de text en la convocatòria anual de subvencions
ordinàries com a actuació complementària de les experiències que en aquest sentit s’impulsen
des de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de subvencionar les despeses corresponents
a la gestió del projecte (estudis preliminars o de millora, creació de bases de dades, despeses
de coordinació, comunicació i transport) i de l’adaptació del material a les circumstàncies de
cada centre i dels seus alumnes (material fungible de folre, conservació i catalogació,
traduccions i adaptacions); no contemplant-se la compra directa de llibres o material imprès i
didàctic o altres ítems subvencionables per la Generalitat. Aquesta actuació es contempla, amb
aquests requisits, en les convocatòries ordinàries de subvencions compreses des de l ‘any
2005 al 2009.
8.
L’activitat de foment és una activitat de competència municipal reconeguda amb
caràcter bàsic a l’art. 25.1 de la LBRL, en la redacció vigent actualment, que assenyala que el
municipi podrà promoure tota mena d’activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i les
aspiracions de la comunitat veïnal, en clara connexió amb el principi d’autonomia local
reconegut a l’art. 137 de la Constitució. A Catalunya, l’activitat de foment es troba regulada als
arts. 239 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es va aprovar el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC).
Els ens locals poden atorgar subvencions per a la realització d’activitats o programes d’utilitat
pública o interès social que supleixin o complementin els serveis que siguin competència seva
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o que siguin d’interès local, de conformitat amb el que disposa l’article 240 del TRLMRLC i
l’article 122 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que va aprovar el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals (en endavant ROAS) tots dos en relació a l’article 2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS).
A la vista dels preceptes esmentats, es desenvolupa l’activitat de foment consistent en la
concessió de subvencions a entitats que realitzen activitats o programes de caràcter esportiu
amb caràcter anual, perquè es tracta d’un servei complementari de la competència municipal i
és d’interès local.
9.
L’annex IV de les Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Badalona conté
la regulació transitòria de les subvencions.
10.
En compliment de la Disposició Transitòria Primera en relació a Disposició Final
Primera apartat 2 de la LGS, aquest Ajuntament ha procedit a adequar la seva normativa
reguladora de subvencions al règim jurídic establert a la referida Llei pel que fa als preceptes
que tenen caràcter de legislació bàsica segons l’art. 9 LGS, amb excepció de l’aprovació del
Pla Estratègic de Subvencions, elaboració del qual preceptua l’art. 8 LGS amb caràcter previ a
l’establiment de les subvencions, per a la concreció dels objectius i efectes que es pretenen
amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, les despeses previsibles i
les seves fonts de finançament, amb sotmetiment, en tot cas, al compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària.
11.
L’esmentada adaptació s’ha realitzat, a l’empara de l’art. 17.2 LGS, mitjançant la
corresponent regulació a l’Annex IV de les Bases d’Execució de Pressupost 2017 -BEP-,
concretament a l’annex IV dels mateixos.
12.
En compliment de l’article 14.1 e) de la LGS, amb caràcter previ a la proposta de
resolució de la concessió de la subvenció, consta a l’expedient la documentació que acredita
que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la
Seguretat Social, així com amb la Tresoreria.
13.
L’article 21 de l’annex IV de les Bases d’execució del Pressupost (Regulació transitòria
de les subvencions), disposa que l’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució serà la
Junta de Govern Local i la resolució de concessió serà competència de l’alcaldia o, en el seu
cas, dels regidors que tinguin delegada la competència per raó de l’import de la despesa en el
moment de la seva concessió.
Proposta d’Acord
En conseqüència, i d’acord amb l’art. 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROFJEL),
s’informa que la Junta de Govern Local pot adoptar la present proposta i la converteixi en
acord:
PRIMER.- PROPOSAR a l’Alcaldessa aprovar la proposta de concessió de subvencions en
règim de concurrència competitiva per a entitats que realitzen activitats o programes per al
foment de la socialització dels llibres de text i material didàctic que s’utilitzaran durant el curs
2017-2018 al municipi de Badalona, que a continuació es relacionen:
Exp
51014034SOLSUB2017/000002
51014034SOLSUB2017/000008
51014034SOLSUB2017/000011
51014034SOLSUB2017/000020
51014034SOLSUB2017/000021
51014034SOLSUB2017/000024
51014034SOLSUB2017/000030

Interessat
AMPA JUNGFRAU

Nif
G5803807-6

CEIP ALEXANDRE GALI

Q5855597-J

CEIP ARTUR MARTORELL

Q5856138-B

AMPA ESCOLA BUFALA

G6358445-2

COL.LEGI MARGARIDA XIRGU

Q5855461-I

CEIP JOAN LLONGUERAS

Q5855114-D

CP MERCE RODOREDA

Q5855109-D
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Subvenció 2017 - E6 - reutilització de
llibres
Subvenció 2017 - E6 - reutilització
llibres
Subvenció 2017 - E6 - reutilització de
llibres
Subvenció 2017- E6- reutilització de
llibres
Subvenció 2017 - E6 - reutilització de
llibres
Subvenció 2017 - E6 - reutilització de
llibres
subvenció 2017-E6 reutilització de
llibres
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SEGON.- APROVAR la despesa dels expedients de concessió de subvencions relacionats a
l'apartat primer de la present proposta, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del vigent
pressupost municipal de depeses, a les referències d’expedient, números d'operació i imports
relacionats a continuació:
Exp
51014034-SOLSUB2017/000002
51014034-SOLSUB2017/000008
51014034-SOLSUB2017/000021
51014034-SOLSUB2017/000011
51014034-SOLSUB2017/000020
51014034-SOLSUB2017/000024
51014034-SOLSUB2017/000030

Op
Tipus Aplicació pressupostària
12017000045627/1 ADRC 2017 N 51014034
48906
12017000045602/1 ADRC 2017 N 51014034
48906
12017000045537/1 ADRC 2017 N 51014034
48906
12017000045396/1 ADRC 2017 N 51014034
48906
12017000045366/1 ADRC 2017 N 51014034
48906
12017000045360/1 ADRC 2017 N 51014034
48906
12017000045400/1 ADRC 2017 N 51014034
48906

3204

Import
3.994,49

3204

4.344,08

3204

8.675,55

3204

2.493,49

3204

9.563,58

3204

2.896,23

3204

2.627,91

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
10. Proposar a l'alcaldessa l'atorgament de diverses subvencions de la convocatòria
ordinària del Servei d'Esports de l'any 2017.
Identificació de l’expedient
Expedient

Expedient

Atorgament de subvencions per a entitats que realitzen
activitats o programes de caràcter esportiu al municipi de
Badalona durant l’any 2017
Junta de Govern Local
Alcaldessa
L’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució és
la Junta de Govern Local i la resolució de concessió és
competència de l’alcaldia.
Exp. 118/S03-2017

Caràcter

Definitiu. Exhaureix la via administrativa.

Òrgan que proposa
Òrgan que resol
Procediment per a l’adjudicació

Antecedents
1.
L’Ajuntament Ple va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions municipals destinades a entitats que realitzin activitats o programes
de caràcter esportiu durant l’any 2017 en data 12/06/2017 i l’alcaldessa va dictar en data
23/06/2017 una resolució d’acord amb la qual es convoca el concurs públic per a la concessió
de subvencions destinades a entitats que realitzin activitats o programes de caràcter esportiu al
municipi de Badalona durant l’any 2017.
2.
Aquestes bases van ser sotmeses a exposició pública mitjançant anunci publicat en el
BOP, al tauler d’anuncis i web municipal, d’acord amb l’article 124 del ROAS en relació amb
l’article 48 de la LRJPAC.
3.
En els expedients d’atorgament de subvencions que es relacionen es contenen els
informes tècnics i jurídics corresponents que conclouen que les entitats reuneixen els requisits
exigits a les bases específiques reguladores i en la normativa concordant:
Exp
Interessat
51121CLUB PETANCA CARPI
SOLSUB2017/000005
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Objecte
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temporada petanca i
organització Torneig
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Exp
Interessat
51121CLUB ESPORTIU MAS RAM
SOLSUB2017/000011 DE BADALONA

Nif
G0892394-8

Objecte
XXIII Trofeu Ciutat de
Badalona de Tenis

51121FUNDACIO PRIVADA SIQUE G6175186-3
SOLSUB2017/000013

Esports per a
persones amb
disminució

51121BADALONA SHAHEEN'S
SOLSUB2017/000018 CRICKET CLUB

G6616345-2

Competicions de
criquet

51121AV MONTIGALA
SOLSUB2017/000019

G6065400-1

Competicions de
futbol sala

51121APA COL·LEGI MARISTES
SOLSUB2017/000020 CHAMPAGNAT

G5983094-3

Jornada
Multiesportiva futbol
sala diferents torneigs

51121CLUB PATI SANT JOSEP DE G6483180-3
SOLSUB2017/000022 BADALONA

Competicions de
hokey patins

51121CLUB D'ESCACS
SOLSUB2017/000023 BADALONA

G5916617-3

51121CLUB DE PESCA
SOLSUB2017/000032 ESPORTIVA BADAMAR

G6408705-9

Torneig Internacional
escacs,escola
iniciació i
competicions
d’escacs
Campionat infantil de
Pesca

4.
La Intervenció municipal ha fiscalitzat els expedients i ha emès un informe favorable
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Exp

Op

51121-SOLSUB2017/000005

12017000037030/1 ADRC

51121-SOLSUB2017/000011

12017000037044/1 ADRC

51121-SOLSUB2017/000013

12017000037046/1 ADRC

51121-SOLSUB2017/000018

12017000043376/1 ADRC

51121-SOLSUB2017/000019

12017000037072/1 ADRC

51121-SOLSUB2017/000020

12017000037073/1 ADRC

51121-SOLSUB2017/000022

12017000037075/1 ADRC

51121-SOLSUB2017/000023

12017000037076/1 ADRC

51121-SOLSUB2017/000032

12017000037124/1 ADRC
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Tipus

Aplicació
pressupostària
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906

Import
848,08
700,80
2.312,25
300,00
1.035,71
685,06
506,12
1.300,00
225,45
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Fonaments de Dret
1. El capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant
LGS) regula el procediment d’atorgament de les subvencions en règim de concurrència
competitiva.
2. Segons el que disposa l’art. 118 del ROAS, les subvencions tenen per objecte la disposició
gratuïta de fons públics que els ens locals o els seus organismes autònoms atorguen a
persones o entitats públiques o privades per fomentar una activitat d’utilitat o interès social o
per promoure la consecució d’un fi públic. Les formes d’atorgament de les subvencions,
segons el que disposa l’art. 125 del ROAS, poden ser per medi de convocatòria de concurs
públic o bé es podran atorgar directament quan estiguin previstes singularment al
pressupost de l’entitat.
3. L’art. 122.1 del ROAS disposa que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens,
organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o complementin els serveis
atribuïts a la competència local o siguin d’interès local.
4. La legislació de règim local, concretament a l’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, d’acord amb la modificació operada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a
l’art. 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (LMRL), disposa que el municipi, per a la gestió dels
seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena d'activitats i
prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions
de la comunitat de veïns.
5. Per valorar l’impacte real en relació amb les competències dels ens locals catalans de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que
és una llei ordinària de caràcter bàsic que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, cal tenir present la normativa bàsica estatal de règim local i la
normativa de règim local catalana, però també la normativa sectorial estatal i, en particular,
la normativa sectorial catalana en les matèries en què la Generalitat de Catalunya té
reconegudes competències.
Amb caràcter previ cal recordar que fins a l’entrada en vigor de l’LRSAL molts ens locals,
quan no tenien reconeguda expressament una competència per llei feien ús de la cobertura
que proporcionava l’anterior art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL). Aquest article
permetia als ens locals el desenvolupament d’activitats complementàries a les pròpies
d’altres administracions públiques en matèries tan diverses com: l’educació, la sanitat, la
promoció de la dona, etc. I conseqüentment, amb aquesta habilitació genèrica els ens locals
podien prestar, entre d’altres, determinats serveis juvenils.
A partir de l’entrada en vigor de l’LRSAL quan una competència és de la comunitat
autònoma amb caràcter exclusiu o concurrent ho és a determinats efectes. Si és una
competència exclusiva, el seu exercici, en principi, quedaria “blindat” davant de possibles
actuacions d’altres administracions públiques. I si la competència és compartida o
concurrent, en la parcel·la sobre la que fos competent succeiria el mateix. Del mateix parer
és el professor VELASCO CABALLERO per a qui “aquesta interpretació seria ... la més
coherent amb la previsió constitucional de diferències competencials entre els diferents
estatuts d’autonomia, encara que la jurisprudència que va formant el Tribunal Constitucional
a partir de la STC 31/2010 no sembla anar en aquesta línia (SSTC 103/2013 i 143/2013)”.
En conseqüència, és possible sostenir raonablement que quan l’LRSAL treu del llistat de
matèries de l’art. 25.2 de l’LRBRL algunes matèries que fins ara eren “d’interès local”, o ja
no permet l’exercici de competències a través de la cobertura que proporcionava l’anterior
art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL), la conseqüència és que l’Estat ja no exigeix a
les comunitats autònomes que atribueixin competències en aquestes matèries. I que, per
tant, l’Estat redueix la garantia mínima de l’autonomia municipal comuna per a tota Espanya.
Però, òbviament, això no impedeix que cada comunitat autònoma mantingui, i fins i tot
reforci, les competències del seus municipis.
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Amb aquesta interpretació, considerem que és perfectament lícit mantenir que malgrat
l’entrada en vigor de l’LRSAL, i els canvis que s’han introduït en l’LRBRL, els municipis
continuaran sent titulars de les competències que actualment els atribueixen les lleis
sectorials de l’Estat o de les Comunitats autònomes, que hagin estat aprovades en virtut de
les seves competències.
6. La Nota explicativa sobre l’aplicació a Catalunya de determinats aspectes de la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local disposa que
“una llei sectorial autonòmica, a l’empara de l’àmbit competencial corresponent que preveu
l’EAC, que en data de l’entrada en vigor de la LRSAL ja atribueix competències, pròpies o
delegades, a l’ens local per a la prestació de serveis públics, ha de ser respectada”.
7. En relació amb la competència municipal per atorgar les subvencions ordinàries a entitats
que realitzen activitats esportives durant 2017 cal tenir presents les referències legals
següents:
- Art. 25.1.l) LRBRL d’acord amb modificació operada per LRSAL, estableix que els
Ajuntaments exerciran com a competències pròpies, en els termes de la legislació de
l’Estat i de les comunitats autònomes, “la promoció de l’esport i instal·lacions esportives
i d’ocupació del temps lliure”.
- L’art. 84.2 lletres d) i k) EAC estableixen que els governs locals de Catalunya tenen en
tot cas competències pròpies, en els termes que determinin les lleis, entre d’altres,
sobre la regulació i la gestió dels equipaments esportius i d’oci i promoció d’activitats.
- L’art. 39 TULE desenvolupa la competència autonòmica i estableix les competències
pròpies dels municipis en matèria esportiva:
“1 Correspon als municipis:
a) Promoure de manera general l’activitat física i l’esport en llur àmbit territorial,
especialment en l’àrea escolar, i fomentar les activitats físiques de caire
extraescolar i recreatives en el marc de les directrius de la Generalitat de
Catalunya.”
8. L’activitat de foment és una activitat de competència municipal reconeguda amb caràcter
bàsic a l’art. 25.1 de la LBRL, en la redacció vigent actualment, que assenyala que el
municipi podrà promoure tota mena d’activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i
les aspiracions de la comunitat veïnal, en clara connexió amb el principi d’autonomia local
reconegut a l’art. 137 de la Constitució. A Catalunya, l’activitat de foment es troba regulada
als arts. 239 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es va aprovar el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC).
Els ens locals poden atorgar subvencions per a la realització d’activitats o programes
d’utilitat pública o interès social que supleixin o complementin els serveis que siguin
competència seva o que siguin d’interès local, de conformitat amb el que disposa l’article
240 del TRLMRLC i l’article 122 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que va aprovar el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS) tots dos en
relació a l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en
endavant LGS).
A la vista dels preceptes esmentats, es desenvolupa l’activitat de foment consistent en la
concessió de subvencions a entitats que realitzen activitats o programes de caràcter
esportiu amb caràcter anual, perquè es tracta d’un servei complementari de la competència
municipal i és d’interès local.
9. L’annex IV de les Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Badalona conté la
regulació transitòria de les subvencions.
10. L’article 5 de l’Annex IV de les BEP estableix quins són els requisits generals d’atorgament
de les subvencions, especificant el que tot expedient de concessió de subvencions haurà de
determinar.
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11. L’article 21 de l’annex IV de les Bases d’execució del Pressupost (Regulació transitòria de
les subvencions), disposa que l’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució serà la
Junta de Govern Local i la resolució de concessió serà competència de l’alcaldia o, en el
seu cas, dels regidors que tinguin delegada la competència per raó de l’import de la
despesa en el moment de la seva concessió.
Proposta d’Acord
En conseqüència, i d’acord amb l’art. 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre (ROFJEL),
s’informa que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de Govern
Local, adopti la següent proposta i la converteixi en acord:
PRIMER.- APROVAR la proposta de concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva, d’acord amb el contingut dels informes tècnic i jurídic incorporats a cada
expedient, que a continuació es relacionen:
Exp
Interessat
51121CLUB PETANCA CARPI
SOLSUB2017/000005

Nif
G6020875-8

Objecte
Competició
temporada petanca i
organització Torneig

51121CLUB ESPORTIU MAS RAM
SOLSUB2017/000011 DE BADALONA

G0892394-8

XXIII Trofeu Ciutat de
Badalona de Tenis

51121FUNDACIO PRIVADA SIQUE
SOLSUB2017/000013

G6175186-3

Esports per a
persones amb
disminució

51121BADALONA SHAHEEN'S
SOLSUB2017/000018 CRICKET CLUB

G6616345-2

Competicions de
criquet

51121AV MONTIGALA
SOLSUB2017/000019

G6065400-1

Competicions de
futbol sala

51121APA COL·LEGI MARISTES
SOLSUB2017/000020 CHAMPAGNAT

G5983094-3

Jornada
Multiesportiva futbol
sala diferents torneigs

51121CLUB PATI SANT JOSEP DE
SOLSUB2017/000022 BADALONA

G6483180-3

Competicions de
hokey patins

51121CLUB D’ESCACS BADALONA
SOLSUB2017/000023

G5916617-3

51121CLUB DE PESCA ESPORTIVA
SOLSUB2017/000032 BADAMAR

G6408705-9

Torneig Internacional
escacs,escola
iniciació i
competicions
d’escacs
Campionat infantil de
Pesca

SEGON.- APROVAR la despesa dels expedients de concessió de subvencions relacionats a
l’apartat primer de la present proposta, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del vigent
pressupost municipal de depeses, a les referències d’expedient, números d’operació i imports
relacionats a continuació:
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Exp

Op

Tipus

51121SOLSUB2017/000005
51121SOLSUB2017/000011
51121SOLSUB2017/000013
51121SOLSUB2017/000018
51121SOLSUB2017/000019
51121SOLSUB2017/000020
51121SOLSUB2017/000022
51121SOLSUB2017/000023
51121SOLSUB2017/000032

12017000037030/1 ADRC
12017000037044/1 ADRC
12017000037046/1 ADRC
12017000043376/1 ADRC
12017000037072/1 ADRC
12017000037073/1 ADRC
12017000037075/1 ADRC
12017000037076/1 ADRC
12017000037124/1 ADRC

Aplicació
pressupostària
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906

Import
848,08
700,80
2.312,25
300,00
1.035,71
685,06
506,12
1.300,00
225,45

TERCER.- ELEVAR a l’alcaldessa la proposta anterior de concessió de subvencions en règim
de concurrència competitiva, perquè resolgui definitivament l’expedient.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9

SESSIÓ PÚBLICA
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
11. Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit pel servei de manteniment i connexió
a la central receptora d’alarmes de l'1/01/17 fins al 30/06/17 al cementiri de Sant Pere de
Badalona.
Identificació de l’expedient
Tipus de document:Proposta aprovació despesa i factura
Òrgan que proposa:Departament de Gestió de Serveis
Expedient:30545051-CM-SRC2017/000002-CM-SRC-CM
Contracte Menor sense tramitació prèvia RC
Ref. Addicional:501/SERFA-31/17
Interessat:ALARMAS SPITZ, SA - NIF A0876957-2
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Antecedents
Atesa la documentació presentada en relació al contracte de l’expedient de referència relatiu al
reconeixement de crèdit pel servei de manteniment i connexió a la central receptora d'alarmes en
el període de l'1 de gener de 2017 fins al 30 de juny de 2017 al cementiri de Sant Pere de
Badalona.
A la vista de la documentació que forma aquest expedient relatiu al reconeixement de crèdit pel
servei de manteniment i connexió a la central receptora d'alarmes en el període de l'1 de gener de
2017 fins al 30 de juny de 2017 al cementiri de Sant Pere de Badalona, i com a òrgan competent
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per raó de la quantia es proposa aprovar l’expedient i la despesa corresponent contreta a
l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2017 N 30545051 1640 21200

A

12017000035108/1

353,88

Vista la factura incorporada a l’expedient, la qual correspon a l’execució del treballs realitzats, i que
ha estat conformada pel tècnic municipal competent responsable del contracte, procedeix aprovar
la factura següent:
Núm. Fra

Data

2017/B1/02782-CM

05/07/2017

Import
353,88

NIF

Tercer

ES-A0876957-2

ALARMAS SPITZ, SA

presentada per l’empresa ALARMAS SPITZ, SA, amb núm. NIF A0876957-2, i abonar-la en els
termes que determina la Llei.
El tècnic responsable del contracte, ha informat favorablement de la despesa, així com de la
tramitació i abonament de la factura incorporada a l’expedient en ajustar-se a l’objecte del
contracte i als serveis i/o subministres de referència.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 17/10/2017, i
diu el següent:
“Vist l’expedient relatiu a l’assumpte referenciat s’ha d’indicar el següent:
A l’expedient s’incorpora un informe jurídic emès pel cap del servei de Comerç, Consum i
Gestió de Serveis en data 29 de setembre d’enguany, proposant l’aprovació, mitjançant
reconeixement extrajudicial de crèdit, de la despesa de 353,88 Euros, derivada de la factura
presentada per l’empresa ALARMAS SPITZ SA en data 20 de juliol d’enguany.
No obstant això, per part del departament gestor no s’incorpora a l’expedient cap informe
justificatiu de la motivació de no haver -se procedit a la tramitació del corresponent expedient
de contractació del servei.
En aquest sentit, s’ha de posar de manifest que la factura tramesa no pot conceptuar –se
procedent d’una relació contractual en la mesura que no s’ha procedit a la tramitació i
formalització de cap contracte, com així s’exigeix als articles 27 i 28 del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector públic, i, per tant, les prestacions s’han realitzat al marge dels requisits i
tràmits exigits al text legal indicat.
En tot cas, i com es deriva de l’informe tècnic i de la factura conformada per l’arquitecte tècnic
municipal, el tercer de bona fe ha prestat el servei a conformitat de l’Ajuntament i els imports
són correctes.
És per això que, en aplicació del principi “d’enriquiment injust”, expressament admès pel
Consell d’ Estat (entre d’altres, en els dictàmens 88/2004 i 1008/2008) i aplicat per la
jurisprudència del Tribunal Suprem en diverses sentències (28 d’abril i 12 de maig de 2008,
entre d’altres) procediria el resarciment de les despeses ocasionades.
En qualsevol cas, i sense perjudici de l’obligació de pagament al tercer que ha executat les
prestacions de bona fe, cal posar de manifest la previsió legal d’eventuals responsabilitats
prevista per funcionaris i autoritats en matèria de tramitació de procediments irregulars de
contractació, en els termes previstos per la Disposició Addicional 19ª del TRLCSP; l’article 20
de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú, Llei 7/2007, reguladora
de l’ Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic (Títol VII); l’article 28 de la Llei de Transparència i Bon
Govern, i altre normativa concordant.”
Fonaments de dret
L’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL),
disposa que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestació de serveis públics.
Segons reiterada jurisprudència del TS, “l’enriquiment injust, com a principi general i com a
específica acció, forma part, per obra de la jurisprudència, de l’ordenament jurídic, i, en concret
de l’ordenament jurídic administratiu” (STS de 11 de maig de 2004, rec. cas. 3554/1999).
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L’esmentada sentència, determina com a un dels requisits per a la procedència de l’acció per
enriquiment injust o sense causa, “l’empobriment de qui reclama o d’aquell en el nom del qual
es reclami, pecuniàriament acceptable, entès sempre en el seu sentit més ampli, que no
provingui directament del comportament de qui el pateix”.
Segons disposa l’art. 214 del TRLHL i l’art. 67 del TRLCAP, la intervenció municipal ha
d’emetre informe, certificant l’existència de crèdit.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor d’ALARMAS SPITZ, SA, amb
núm. NIF A0876957-2, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2017 N 30545051 1640 21200

A

12017000035108/1

353,88

SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon a l’execució
dels treballs realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent responsable dels
treballs i/o serveis.
Núm. Fra

Data

2017/B1/02782-CM

05/07/2017

Import
353,88

NIF

Tercer

ES-A0876957-2

ALARMAS SPITZ, SA

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a l’empresa ALARMAS SPITZ, SA, amb núm. NIF
A0876957-2.
Conforme al que preveu l’article 172 del ROFRJEL, com a cap del Servei, dono la meva
conformitat al contingut de la proposta de resolució precedent i trameto les actuacions al
regidor de l’Àrea per tal que proposi a la Junta de Govern Local, als efectes interessats.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de resolució
i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació d’atribucions de
data 15/04/2008, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i n’ordeno la
tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local, pel seu debat i
aprovació, si escau.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9

Proposicions urgents. Sessió ordinària.
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no han pogut ser objecte d’estudi
permenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat amb
l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que disposa l’article 92.2
del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en què porti incorporat l’informe jurídic.
12. Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de subvenció de caire social.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Proposta d’aprovació d’atorgament de subvenció
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 61412030-CONJ-SOLS2017/000003
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 402/S6/2017
Procediment d’adjudicació: CONJ-SOLS CNJ-SOLS Aprovació sol·licitud subvenció
Tramitació: Ordinària
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Objecte de l’expedient: Aprovació individual de sol·licitud de subvenció de caràcter social per
l’any 2017
Antecedents
Concurs públic per a la concessió de subvencions, expedient de referència:
Expedient concurs
Objecte del concurs
Data resolució
Òrgan que va resoldre
Bases de la convocatòria
Data de publicació anunci de la convocatòria
Termini de presentació de sol·licituds

031230-GSUB-C2017/000001
Convocatòria anual de subvencions destinades a entitats
que realitzin, activitats o programes en matèria de serveis
socials, durant l’exercici 2017
15/06/2017
Alcaldessa
Aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de
data 30 de maig de 2017
23 de juny de 2017
Del 24 de juny al 13 de juliol de 2017

Vistos els informes tècnics i jurídics dels expedients de concessió de subvencions detallats a
continuació:
Exp
Interessat
61412030FUNDACIO ADRA BADALONA
SOLSUB2017/000010

Nif
G8226293-2

Objecte
Subvenció de caràcter social
pel programa "Projecte
infantil"

que consideren que les entitats reuneixen els requisits exigits a les bases específiques
reguladores de la concessió de subvencions municipals i en la normativa concordant, i en
aplicació dels criteris establerts.
La Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i va emetre informe positiu a càrrec de les
aplicacions pressupostàries següents:
Expedient

Interessat

NIF

Núm op

Tipus

61412030SOLSUB2017/
000010

FUNDACIO ADRA
BADALONA

G8226293-2

120170000
36615/1

ADRC

Aplicació
pressupostàri
a
2017
N
61412032
231002
48906

Import

1.368,00

fonaments de dret
1) El capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant
LGS), regula el procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència
competitiva.
2) L’article 122.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis de
les entitats locals (en endavant ROAS), disposa que els ens locals poden atorgar subvencions i
ajuts a ens, organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o complementin els
serveis atribuïts a la competència local o siguin d’interès local.
3) En compliment de la Disposició Transitòria Primera, en relació a la Disposició Final Primera
apartat 2 de la LGS, aquest ajuntament va procedir a adequar la seva normativa reguladora de
subvencions al règim jurídic establert a la referida Llei pel que fa a als preceptes que tenen
caràcter de legislació bàsica segons l’article 9 de la LGS, amb excepció de l’aprovació del Pla
Estratègic de Subvencions, la elaboració de la qual és preceptiva amb caràcter previ a
l’establiment de les subvencions, d’acord a l’article 8.1 de la LGS a dalt citat.
Aquesta adequació normativa s’ha realitzat a l’empara de l’article 17.2 de la LGS mitjançant la
corresponent regulació a l’annex IV de les Bases d’Execució del pressupost vigents
esmentades al punt 3 anterior.
4) L’annex IV de les Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Badalona vigents,
conté la Regulació Transitòria de les Subvencions.
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5) En data 30 de maig de 2017, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment les Bases
específiques que regiran l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Badalona per
concurrència competitiva destinades a entitats que realitzin, activitats o programes en matèria
de serveis socials, durant l’exercici 2017, i van ser publicades en el BOPB de data 23 de juny
de 2017, per a la seva aprovació definitiva.
6) L’article 7.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en
endavant LRBRL), 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.
7) La disposició addicional tercera de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, (en endavant LRSAL), 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.
8) L’article 25.2 lletres m) i l) de la LRBRL, en la redacció donada pel número vuit de l’article
primer de la LRSAL, estableixen, respectivament, que el Municipi exercirà en tot cas com a
competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes,
la promoció de la cultura i equipaments culturals i la promoció de l’esport i les instal·lacions
esportives i d’ocupació del temps lliure.
9) La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
disposa en el seu article 84 que aquest estatut garanteix als municipis un nucli de
competències pròpies que han d’ésser exercides per aquestes entitats amb plena autonomia,
establint en el seu apartat 2 m) entre aquestes competències la regulació i la prestació dels
servies d’atenció a les persones, dels serveis socials públics d’assistència primària i foment de
les polítiques d’acolliment dels immigrants.
10) Segons disposa l’article 66.1 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, el municipi, per a la gestió dels
seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena d'activitats i
prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la
comunitat de veïns, i segons l’apartat 2 k) del mateix article, el municipi té competències
pròpies, entre d’altres, en la prestació dels serveis socials i la promoció i la reinserció socials.
11) L’article 31 de la llei de 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, disposa que correspon
als municipis les competències següents:
a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial.
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres
administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent.
c) Elaborar plans d’actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en el pla
d’actuació de l’àrea bàsica corresponent.
d) Establir els centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials bàsics.
e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis
socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració de la Generalitat i l'ens
local supramunicipal corresponent, d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic
corresponent.
g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions d’inspecció i
control en matèria de serveis socials.
h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat.
i) Participar en l’elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en matèria de serveis
socials.
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j) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres sistemes de
benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l’àmbit dels serveis socials locals.
k) Les que els atribueixen les lleis.
12) L’article 17 de la mateixa llei 18/2007, en relació a l’apartat e) de l’article anterior, estableix
qui correspon als serveis socials bàsics les funcions següents:
a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial.
b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els
recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.
c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de
necessitat social a petició de l’usuari o usuària, del seu entorn familiar, con vivencial o social o
d’altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d’acord amb la legislació de
protecció de dades.
d) Proposar i establir el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de
l’autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui ingressada de
manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests darrers casos, els serveis de
treball social del centre de la xarxa pública han d’elaborar el dit programa.
e) Revisar el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de l’autonomia
personal quan correspongui.
f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions
necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l’avaluació.
g) Intervenir en els nuclis familiars o con vivencials en situació de risc social, especialment si hi
ha menors.
h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la
integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els
grups en situació de risc.
i) Prestar serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència,
sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili.
j) Prestar serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
k) Orientar l’accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna,
tecnològica i residencial.
l) Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa.
m) Gestionar prestacions d’urgència social.
n) Aplicar protocols de prevenció i d’atenció davant de maltractaments a persones dels
col·lectius més vulnerables.
o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d’àmbit municipal i comarcal i les
altres que li siguin atribuïdes.
p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres
sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en
l’àmbit dels serveis socials.
q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones
afectades per causes judicials.
13) L’informe tècnic que consta a l’expedient proposa satisfer una bestreta de fins al 50 per 100
de la quantitat esmentada, i d’acord amb l’article 34.4 in fine de la LGS “els pagaments a
compte, o avançats, així com el règim de garanties, s’hauran de preveure expressament en la
normativa reguladora de la subvenció”, i d’acord amb l’apartat 10è de les bases específiques
que regeixen l’atorgament de subvencions, “prèvia l’acceptació de la subvenció per part dels
beneficiaris, es podran efectuar pagaments anticipats del 50% de la quantitat subvencionada”.
14) En compliment de l’article 14.1 e) de la LGS, amb caràcter previ a la proposta de resolució
de la concessió de la subvenció, consta a l’expedient la documentació que acredita que l’entitat
es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat
Social, així com amb la Tresoreria Municipal.
15) D’acord amb l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient així tramitat caldrà sotmetre’l a la fiscalització
prèvia de la Intervenció municipal per tal que informi l’autorització i disposició de la despesa
derivada de la concessió d’aquesta subvenció.
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16) D’acord amb el punt 8 de les Bases Especifiques que regeixen l’atorgament de les
subvencions de la present convocatòria, l’òrgan competent per resoldre les sol·licituds de
subvencions, es l’alcaldessa a proposta de la Junta de Govern Local.
Proposta de resolució
Per tot això, no existeix cap obstacle ni legal ni reglamentari perquè la Junta de Govern Local, a
proposta del 5è tinent d’alcalde i regidor de Badalona Justa i Inclusiva, en virtut de la delegació
general de competències efectuada per l’alcaldia, d’acord amb les resolucions de data 23 i 29
de juny de 2015, adopti el següent acord:
primer.- Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de les subvencions que a continuació es
relacionen:
Exp
61412030SOLSUB2017/000010

Interessat
FUNDACIO ADRA
BADALONA

Nif
Objecte
G8226293-2 Subvenció de caràcter social pel
programa "Projecte infantil"

segon.- Aprovar la despesa dels expedients de concessió de subvencions relacionats a
l’apartat primer de la present proposta, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del vigent
pressupost municipal de depeses, a les referències d’expedient, números d’operació i imports
relacionats a continuació:
Expedient

Interessat

NIF

Núm op

Tipus

61412030SOLSUB2017
/000010

FUNDACIO
ADRA
BADALONA

G8226293-2

12017000036615/
1

ADRC

Aplicació
pressupostàri
a
2017
N
61412032
231002
48906

Import

Import a
justificar

1.368,00

4.950,00

En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de resolució
precedent, proposo a la Junta de Govern Local, d’acord amb les previsions de la resolució de
delegació de l’alcaldia, que resolgui de conformitat si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Publiques, la Junta de Govern Local accepta els
antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de resolució i el contingut
dels informes tècnics precedents, i resol conformement.
Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat
Vots a favor: 9
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
13. Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de subvenció anual del Departament de
Convivència per 2017.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Proposta d’aprovació d’atorgament de subvenció en concurrència competitiva
Òrgan que proposa
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Alcaldessa
Expedient: 40959087-CONJ-SOLS2017/000001
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Procediment d’adjudicació: CONJ-SOLS CNJ-SOLS Aprovació conjunta sol·licituds Subvenció
Tramitació: Urgència
Objecte de l’expedient: Aprovació conjunta subvencions departament de Convivència
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ANTECEDENTS
1.Concurs públic per a la concessió de subvencions, expedient de referència:
Òrgan que va resoldre
Alcaldessa-Presidenta de la Corporació Municipal
Aprovades provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en
Bases de la convocatòria
data 28/02/2017 i publicades al BOP el 10/03/2017
Termini de presentació de sol·licituds Del 20/03/2017 al 18/04/2017, ambdós inclosos
2.Els informes tècnics i jurídics dels expedients de concessió de subvencions detallats a
continuació, conclouen que les entitats relacionades reuneixen els requisits exigits a les bases
específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals i en la normativa
concordant, i en aplicació dels criteris establerts:
Expedient

Interessat

NIF

Objecte

40959087SOLSUB2017/000017

ASSOCIACIO CULTURAL
FESTA MEDIEVAL SANT
JORDI DE BADALONA

G6527808-7

Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn la
convivència amb el
cofinançament de projectes,
programes i accions.

3. La intervenció Municipal ha fiscalitzat l’expedient i ha emès informe positiu a càrrec de les
aplicacions pressupostàries següents:
Expedient

Número
Operacional

40959087SOLSUB2017/00
017

120170000430
22/1

Tipus
AD

Aplicació
pressupostària

Interessat

NIF

Import
subvencionat

2017N409590873271-48906

ASSOCIACIO
CULTURAL
FESTA MEDIEVAL
SANT JORDI

G6527808-7

5.349,75€

FONAMENTS DE DRET
1. El capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant
LGS), regula el procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència
competitiva.
2. L’article 122.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis de
les entitats locals (en endavant ROAS), disposa que els ens locals poden atorgar subvencions i
ajuts a ens, organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o complementin els
serveis atribuïts a la competència local o siguin d’interès local.
3. L’annex IV de les Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Badalona per a
l’exercici 2012, conté la Regulació Transitòria de les subvencions.
4. En data 28 de febrer de 2017, el Ple municipal va aprovar les Bases Específiques
reguladores de la concessió de subvencions municipals destinades a entitats que potenciïn la
convivència activitats al municipi de Badalona durant l’any 2017.
5. En compliment de l’article 14.1 e) de la LGS, amb caràcter previ a la proposta de resolució
de la concessió de la subvenció, consta a l’expedient la documentació que acredita que l’entitat
es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat
Social, així com amb la Tresoreria Municipal.
6. D’acord amb l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient s’ha sotmès a la fiscalització prèvia de la
Intervenció municipal per tal que informi l’autorització i disposició de la despesa derivada de la
concessió d’aquesta subvenció.
7. L’article 21 de l’annex IV de les Bases d’execució del Pressupost (Regulació transitòria de
les subvencions), disposa que l’òrgan competent per a la concessió de subvencions mitjançant
concurrència competitiva és l’Alcaldessa, a proposta de la Junta de Govern Local, com a òrgan
col·legiat.
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8. L’art. 113 del Reglament d’organització i funcionament dels ens locals, disposa que seran
d’aplicació a les sessions de la Junta de Govern Local el Capítol primer del títol tercer de
l’esmentat cos legal. Per aquesta raó en relació amb la incorporació d’assumptes a l’ordre del
dia, és d’aplicació l’art. 82 del ROF.
PROPOSTA D’ACORD
En virtud del que s’ha exposat, no existeix cap obstacle legal ni reglamentari, perquè es proposi
a la Junta de Govern Local, prèvia declaració d’urgència, l’adopti la següent proposta i la
converteixi en acord:
PRIMER.- Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de la subvenció que a continuació es relaciona:
Expedient

Interessat

NIF

Objecte

40959087SOLSUB2017/000017

ASSOCIACIO CULTURAL
FESTA MEDIEVAL SANT
JORDI DE BADALONA

G6527808-7

Promocionar, dinamitzar i facilitar
les actuacions de les entitats i
associacions sense ànim de lucre
que potenciïn la convivència amb
el cofinançament de projectes,
programes i accions.

TERCER.- Aprovar la despesa de l’expedient de concessió de subvenció relacionat a l’apartat
primer de la present proposta, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del vigent
pressupost municipal de depeses, a les referència d’expedient, número d’operació i import
relacionat a continuació:
Expedient

Número
Operacional

40959087SOLSUB2017
/00017

12017000043022
/1

Tipus

AD

Aplicació
pressupostària

Interessat

2017N409590873271-48906

ASSOCIACIO
CULTURAL
FESTA
MEDIEVAL
SANT JORDI

Import
subvencionat

NIF

G6527808-7

5.349,75€

QUART.- Distribuir l’aplicació de la subvenció, d’acord amb l’informe tècnic, de la manera
següent:
Expedient

Interessat

NIF

40959087SOLSUB2017/000017

ASSOCIACIÓ CULTURAL
FESTA MEDIEVAL SANT
JORDI DE BADALONA

G6527808-7

Aplicació
Pressup.

Import
Subv.

Programes
Subv.

Import
a Justf.

2017N409590873271-48906

5.349,75

17.173€

17.173€

CINQUÈ.- Condicionar l’atorgament d’aquesta subvenció a la posterior comprovació material
per part de la Intervenció Municipal.
Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat
Vots a favor: 9
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
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Proposicions urgents. Sessió pública.
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no han pogut ser objecte d’estudi
permenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat amb
l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que disposa l’article 92.2
del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en què porti incorporat l’informe jurídic.
14. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit de l’exercici 2017.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit de l’exercici 2017
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient: 40007134-CONJ-DIVFRA2017/000007
Ref. addicional: JGL 12.17
Interessat: Diversos
Antecedents
1. Les factures/despeses relacionades a continuació han estat conformades pels
serveis/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:
Interessat
NIF
Badalona Serveis
Assistencials, SA
A59551655

Imas, SL
B61106670

Factura

24/2017

Data

26.05.17

7996

06.06.17

M17-182

31.03.17

Dragclic, SL
B65001893

956

06.10.17

Dragclic, SL
B65001893

655

07.07.17

Pro-Activa Serveis
Aquàtics, SL
B62137252

2017/A/201
7345

13.09.17

El Badiu 2016, SL
B66840984

3

04.04.17

El Badiu 2016, SL
B66840984

4

22.04.17

Campió Associats, SL
B60327434

1/170777

02.06.17

Campió Associats, SL
B60327434

1/170778

02.06.17

Proselec Seguridad,
SAU
A78623048

Concepte
Material sanitari per
a les motxilles
sanitàries per a les
Festes de Maig
2017
Assistència tècnica i
so per al dia de la
Guàrdia Urbana
2017

Núm. Exp.
10103006CMSRC2017/
000001

10103006CMSRC2017/
000002
10103006Manteniment equip
CMinspecció paqueteria
SRC2017/
1r trimestre 2017
000004
10103006Programa informàtic
CMgestió policial 3r
SRC2017/
trimestre 2017
000006
10103006Programa informàtic
CMgestió policial 2n
SRC2017/
trimestre 2017
000008
10103007Servei de
CMsocorristes aquàtics
SRC2017/
la nit del 23.06.2017
000002
10200002Esmorzar de treball
CMal Centre Cultural El
SRC2017/
Carme
000004
10200002Càtering recepció
CMllibreters i escriptors
SRC2017/
Sant Jordi
000004
Subministrament
10200002obsequis
CMprotocol·laris 50è
SRC2017/
aniv.
000005
1r títol lliga del CJB
10200002Reparació atril
CMmetacrilat
SRC2017/
000005
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Núm. operació

Import
(euros)

10103007-135022199
12017000040624/1

624,58

10103006-132222799
12017000032123/1

338,80

10103006-132222799
12017000036402/1

693,80

10103006-132222799
12017000040353/1

2.421,21

10103006-132222799
12017000040545/1

2.421,21

10103007-135022709
12017000041658/1

814,67

10200002-922022601
12017000040351/1

154,00

10200002-922022601
12017000040352/1

270,60

10200002-922022601
12017000040357/1

742,17

10200002-922022601
12017000040358/1

102,85
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Subministrament de
llibres”Badalona,
finestral d’un temps”
per a obsequis
protocol·laris
Manteniment i
reparació vehicles
parc mòbil del 14.08
al 31.08.2017
Manteniment i
reparació vehicles
parc mòbil setembre
2017
Subministrament
combustible i
autopistes abril 2017

10200002CMSRC2017/
000006

10200002-922022601
12017000040435/1

200,00

10200002FEXP2017/
000001

10200002-920321400
12017000036622/1

2.782,55

10200002FEXP2017/
000001

10200002-920321400
12017000036623/1

16.845,1
6

10200002FEXP2017/
000002

10200002-920322103
12017000037271/1

6.915,88

10200002FEXP2017/
000002

10200002-920322103
12017000037271/1

8.060,71

10200002FEXP2017/
000002
013209CMCertificats T-CAT
SRC2017/
000005
013209CMCertificats T-CAT
SRC2017/
000005
013209CMCertificats T-CAT
SRC2017/
000005
013209CMCertificats T-CAT
SRC2017/
000005
013209CMCertificats T-CAT
SRC2017/
000005
40832009Manteniment
CMservidor GIS Intranet
SRC2017/
3r trimestre 2017
000006
Proves mèdiques
40841008aspirants procés
FEXP2017/
selectiu 12 agents
000003
Guàrdia Urbana
71566Honoraris advocat
CMDP 1673/15, PA
SRC2017/
20/2016 i 477/2016
000005
71566Serveis procurador
CMen recurs CA 55/14 SRC2017/
000006
71566Serveis procurador
CMen recurs CA 395/15 SRC2017/
000006
71566Serveis procurador
CMen procediment
SRC2017/
1149/15 NE
000007

10200002-920322103
12017000037271/1

7.672,27

40832009-491021602
12017000025747/1

918,75

40832009-491021602
12017000025747/1

197,47

40832009-491021602
12017000025747/1

534,34

40832009-491021602
12017000025747/1

708,70

40832009-491021602
12017000025747/1

1.560,66

40832009-491022799
12017000035383/1

4.777,99

40841008-920422706
12017000036352/1

9.164,44

71500000-922022711
12017000029266/1

1.028,50

71500000-922022711
12017000032908/1

399,30

71500000-922022711
12017000032908/1

399,30

71500000-922022711
12017000033007/1

58,36

Associació Cultural de
Poesia Pont del Petroli
G63233365

1710

03.07.17

Injecció Amac, SL
B59558148

570

31.08.17

Injecció Amac, SL
B59558148

583

29.09.17

Solred, SA
A79707345

A/2017/000
0603813

30.04.17

Solred, SA
A79707345

A/2017/000
0774961

31.05.17

Subministrament
combustible maig
2017

Solred, SA
A79707345

A/2017/000
0946656

30.06.17

Subministrament
combustible juny
2017

Consorci Administració
Oberta de Catalunya
Q0801175A

8524

03.02.17

Consorci Administració
Oberta de Catalunya
Q0801175A

8935

07.03.17

Consorci Administració
Oberta de Catalunya
Q0801175A

9436

10.04.17

Consorci Administració
Oberta de Catalunya
Q0801175A

9927

09.05.17

Consorci Administració
Oberta de Catalunya
Q0801175A

10344

12.06.17

Consultoria Tècnica
2017/A/201
Nexus Geografics, SL
7607
B17525429

29.09.17

Badalona Serveis
Assistencials, SA
A59551655

201700474
9

04.10.17

Digestum Legal, SLP
B64891104

F00340/17

20.06.17

N709515

20.07.17

N709570

21.07.17

17FJ01745

27.07.17

Anzizu, López y
Castellanos
Procuradores, SLP
B58088279
Anzizu, López y
Castellanos
Procuradores, SLP
B58088279
FJ.M.A
37683XXXX
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Wolters Kluwer
España, SA
A58417346

710050335

07.09.17

Subscripció anual
El Consultor

71566CMSRC2017/
000009

71500000-922022711
12017000033256/1

2.927,55

2. Consten en tots els expedients els corresponents informes jurídics que justifiquen el perquè
en cada cas no s’ha seguit la preceptiva tramitació administrativa en matèria contractual i/o
altres incidències.
3. En tots els expedients enumerats la Intervenció municipal ha emès sengles informes
específics en què posa de manifest, entre d’altres qüestions, el següent:
“(...)
A l’expedient s’incorpora un informe jurídic emès en data (...) per (...), proposant l’aprovació,
mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit, de la despesa de (...) derivada de la factura
presentada per (...).
No obstant això, per part del departament gestor no s’incorpora a l’expedient cap informe
justificatiu de la motivació de no haver-se procedit a la tramitació del corresponent expedient de
contractació del servei.
En aquest sentit, s’ha de posar de manifest que la factura tramesa no poden conceptuar–se
procedent d’una relació contractual en la mesura que no s’ha procedit a la tramitació i
formalització de cap contracte, com així s’exigeix als articles 27 i 28 del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector públic, i, per tant, les prestacions s’han realitzat al marge dels requisits i
tràmits exigits al text legal indicat.
En tot cas, i com es deriva de l’informe (...) i de les factures conformades per (...), el tercer de
bona fe ha prestat el servei a conformitat de l’Ajuntament i els imports són correctes.
És per això que, en aplicació del principi “d’enriquiment injust”, expressament admès pel
Consell d’ Estat (entre d’altres, en els dictàmens 88/2004 i 1008/2008) i aplicat per la
jurisprudència del Tribunal Suprem en diverses sentències (28 d’abril i 12 de maig de 2008,
entre d’altres) procediria el resarciment de les despeses ocasionades.
En qualsevol cas, i sense perjudici de l’obligació de pagament als tercers que han executat les
prestacions de bona fe, cal posar de manifest la previsió legal d’eventuals responsabilitats
prevista per funcionaris i autoritats en matèria de tramitació de procediments irregulars de
contractació, en els termes previstos per la Disposició Addicional 19ª del TRLCSP; l’article 20
de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú, Llei 7/2007, reguladora
de l’ Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic (Títol VII); l’article 28 de la Llei de Transparència i Bon
Govern, i altre normativa concordant.”
Fonaments de dret
1. L’article 57 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques permet l’acumulació de procediments, amb unicitat en la seva resolució,
quan presentin característiques que guardin identitat substancial o íntima connexió, sempre que
sigui el mateix òrgan qui hagi de tramitar i resoldre el procediment, 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. 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 20 i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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 és el Ple de
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l’Ajuntament. No obstant això, l’esmentada atribució ha estat delegada en la Junta de Govern
Local tal com recull l’article 22.6 de les Bases d’Execució del Pressupost de 2017.
6. Conforme les previsions de l’article 123.1 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
caldrà sotmetre aquesta proposta a estudi, informe i consulta de la Comissió Informativa de
l’Àmbit de Badalona Democràtica.
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 a la Junta
de Govern Local de la següent proposta:
ÚNIC.- Aprovar els reconeixements de crèdit i les factures corresponents que es relacionen a
continuació, en haver estat conformades pels serveis gestors corresponents, i satisfer el seu
import amb càrrec a les partides pressupostàries i operacions que s’indiquen del pressupost
municipal de despeses del 2017:

Interessat
NIF

Factura

Data

Badalona Serveis
Assistencials, SA
A59551655

24/2017

26.05.17

7996

06.06.17

M17-182

31.03.17

Dragclic, SL
B65001893

956

06.10.17

Dragclic, SL
B65001893

655

07.07.17

Pro-Activa Serveis
Aquàtics, SL
B62137252

2017/A/2017
345

13.09.17

El Badiu 2016, SL
B66840984

3

04.04.17

El Badiu 2016, SL
B66840984

4

22.04.17

Campió Associats, SL
B60327434

1/170777

02.06.17

Campió Associats, SL
B60327434

1/170778

02.06.17

Imas, SL
B61106670
Proselec Seguridad,
SAU
A78623048

Núm.
Exp.
Material sanitari per a 10103006les motxilles sanitàries CMper a les Festes de
SRC2017/
Maig 2017
000001
10103006Assistència tècnica i
CMso per al dia de la
SRC2017/
Guàrdia Urbana 2017
000002
10103006Manteniment equip
CMinspecció paqueteria
SRC2017/
1r trimestre 2017
000004
10103006Programa informàtic
CMgestió policial 3r
SRC2017/
trimestre 2017
000006
10103006Programa informàtic
CMgestió policial 2n
SRC2017/
trimestre 2017
000008
10103007Servei de socorristes
CMaquàtics la nit del
SRC2017/
23.06.2017
000002
10200002Esmorzar de treball al
CMCentre Cultural El
SRC2017/
Carme
000004
10200002Càtering recepció
CMllibreters i escriptors
SRC2017/
Sant Jordi
000004
Subministrament
10200002obsequis protocol·laris CM50è aniv.
SRC2017/
1r títol lliga del CJB
000005
10200002Reparació atril
CMmetacrilat
SRC2017/
000005
Concepte
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Partida
Núm. operació

Import
(euros)

10103007-135022199
12017000040624/1

624,58

10103006-132222799
12017000032123/1

338,80

10103006-132222799
12017000036402/1

693,80

10103006-132222799
12017000040353/1

2.421,21

10103006-132222799
12017000040545/1

2.421,21

10103007-135022709
12017000041658/1

814,67

10200002-922022601
12017000040351/1

154,00

10200002-922022601
12017000040352/1

270,60

10200002-922022601
12017000040357/1

742,17

10200002-922022601
12017000040358/1

102,85
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Subministrament de
llibres”Badalona,
finestral d’un temps”
per a obsequis
protocol·laris

Associació Cultural de
Poesia Pont del Petroli
G63233365

1710

03.07.17

Injecció Amac, SL
B59558148

570

31.08.17

Injecció Amac, SL
B59558148

583

29.09.17

Solred, SA
A79707345

A/2017/0000
603813

30.04.17

Solred, SA
A79707345

A/2017/0000
774961

31.05.17

Solred, SA
A79707345

A/2017/0000
946656

30.06.17

Consorci Administració
Oberta de Catalunya
Q0801175A

8524

03.02.17

Consorci Administració
Oberta de Catalunya
Q0801175A

8935

07.03.17

Consorci Administració
Oberta de Catalunya
Q0801175A

9436

10.04.17

Consorci Administració
Oberta de Catalunya
Q0801175A

9927

09.05.17

Consorci Administració
Oberta de Catalunya
Q0801175A

10344

12.06.17

Consultoria Tècnica
Nexus Geografics, SL
B17525429

2017/A/2017
607

29.09.17

Badalona Serveis
Assistencials, SA
A59551655

2017004749

04.10.17

F00340/17

20.06.17

Honoraris advocat
DP 1673/15, PA
20/2016 i 477/2016

N709515

20.07.17

Serveis procurador en
recurs CA 55/14

N709570

21.07.17

Serveis procurador en
recurs CA 395/15

17FJ01745

27.07.17

Serveis procurador en
procediment 1149/15
NE

Digestum Legal, SLP
B64891104
Anzizu, López y
Castellanos
Procuradores, SLP
B58088279
Anzizu, López y
Castellanos
Procuradores, SLP
B58088279
FJ.M.A.
37683XXXX

Manteniment i
reparació vehicles
parc mòbil del 14.08 al
31.08.2017
Manteniment i
reparació vehicles
parc mòbil setembre
2017
Subministrament
combustible i
autopistes abril 2017
Subministrament
combustible maig
2017

1020000210200002-9220CM22601
SRC2017/
12017000040435/1
000006

200,00

10200002- 10200002-9203FEXP2017/ 21400
000001
12017000036622/1

2.782,55

10200002- 10200002-9203FEXP2017/ 21400
000001
12017000036623/1

16.845,1
6

10200002- 10200002-9203FEXP2017/ 22103
000002
12017000037271/1

6.915,88

10200002- 10200002-9203FEXP2017/ 22103
000002
12017000037271/1

8.060,71

10200002Subministrament
FEXP2017/
combustible juny 2017
000002
013209CMCertificats T-CAT
SRC2017/
000005
013209CMCertificats T-CAT
SRC2017/
000005
013209CMCertificats T-CAT
SRC2017/
000005
013209CMCertificats T-CAT
SRC2017/
000005
013209CMCertificats T-CAT
SRC2017/
000005
40832009Manteniment servidor
CMGIS Intranet 3r
SRC2017/
trimestre 2017
000006
Proves mèdiques
aspirants procés
40841008selectiu 12 agents
FEXP2017/
000003
Guàrdia Urbana
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71566CMSRC2017/
000005
71566CMSRC2017/
000006
71566CMSRC2017/
000006
71566CMSRC2017/
000007

10200002-920322103
12017000037271/1

7.672,27

40832009-491021602
12017000025747/1

918,75

40832009-491021602
12017000025747/1

197,47

40832009-491021602
12017000025747/1

534,34

40832009-491021602
12017000025747/1

708,70

40832009-491021602
12017000025747/1

1.560,66

40832009-491022799
12017000035383/1

4.777,99

40841008-920422706
12017000036352/1

9.164,44

71500000-922022711
12017000029266/1

1.028,50

71500000-922022711
12017000032908/1

399,30

71500000-922022711
12017000032908/1

399,30

71500000-922022711
12017000033007/1

58,36
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Wolters Kluwer
España, SA
A58417346

7-10050335

Subscripció anual
El Consultor

07.09.17

7156671500000-9220CM22711
SRC2017/
12017000033256/1
000009

2.927,55

Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat
Vots a favor: 9
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
15. Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment injust, la despesa i
les factures per la recollida d’animals peridomèstics de fauna autòctona, exòtics i
salvatges urbans abandonats.
Tipus de document: Proposta d’acord
Òrgan que resol: Junta de Govern Local Pública
Expedient: 61337117-FEXP2017/000002
Interessat: M.S.F. - NIF 41012XXX-X.
Referència addicional:1117/Y-9/2017
Objecte: Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment injust, la despesa i les
factures presentades per M.S.F. amb DNI 41012XXX-X per la recollida d’animals peridomèstics
de fauna autòctona, exòtics i salvatges urbans abandonats o perduts el 2017.
Aplicació pressupostària

Id.Op

Núm.Op

Import

2017 N 61337117 3113 22799

A

12017000041451/1

6.745,75

Fets
1. Amb dates 15/05/17 i 26/10/17, M.S.F. - NIF 41012XXX-X, va presentar al registre de
factures de l’Ajuntament de Badalona les factures relatives als serveis de recollida d'animals
peridomèstics de fauna autòctona, exòtics i salvatges urbans abandonats o perduts, portats a
terme durant l’any 2017, les quals es detallen a continuació:
DATA

NUMERO

VALOR (IVA
INCLOS)

REG el

DATA REG
MPAL

15 05 2017

201704

4.041,40 euros

3552

01 11 2017

26 10 2017

201705

2.704,35 euros

3553

01 11 2017

6.745,75 euros

2. Les factures a dalt enumerades corresponen al reconeixement de crèdit pels serveis de
recollida d’animals peridomèstics de fauna autòctona, exòtics i salvatges urbans abandonats o
perduts efectivament prestats, tal i com es justifica a l’informe tècnic emès el dia 6 de novembre
de 2017 pel cap de la Unitat de Protecció de la Salut amb el vist i conforme del cap del Servei
de Salut, el qual consta a l’expedient.
A l’informe es fa constar que els serveis van ser satisfactòriament executats per part del
proveïdor, ajustant-se les factures correctament amb els serveis prestats.
L’informe tècnic esmentat proposa l’aprovació de l’expedient de reconeixement de crèdit per
enriquiment injust, la despesa i les factures pels serveis de recollida d'animals peridomèstics de
fauna autòctona, exòtics i salvatges urbans abandonats o perduts, presentades per M.S.F. NIF 41012XXX-X així com satisfer el seu import amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 N
61337117 3113 22799 del pressupost de despeses municipal vigent.
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Cal posar de manifest que, en l’ordenació dels serveis detallats als paràgrafs anteriors, s’ha
omès, per part del departament gestor, el procediment legalment establert, al no haver-se
procedit a la tramitació i formalització dels expedients de contractació corresponents i, per tant,
les prestacions s’han realitzat al marge dels requisits i tràmits exigits.
En tot cas, i tal i com es deriva de l’informe tècnic i de les factures conformades pel cap de la
Unitat de Protecció de la Salut, el tercer de bona fe ha prestat els serveis correctament i els
conceptes i imports de les factures presentades es corresponen amb l’encàrrec realitzat i els
costos reals dels serveis segons l’expedient de referència.
Sense perjudici de l’obligació de pagament al tercer que ha executat les prestacions de bona fe,
cal posar de manifest la previsió legal d’eventuals responsabilitats prevista per funcionaris i
autoritats en matèria de tramitació de procediments irregulars de contractació, en els termes
previstos per la Disposició Addicional 19ª del TRLCSP, l’article 20 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
de procediment administratiu comú de les administracions públiques; el Títol VII del Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic; l’article 28 de la Llei 19/2014, de transparència i bon govern, i altra normativa
concordant.
3. En data 20/11/17, la tècnica superior en dret adscrita al servei, amb el vist-i-plau de la cap dels
Serveis Jurídics, ha emès informe jurídic en el qual conclou que, amb la finalitat d’evitar
l’enriquiment injust de l’Ajuntament, i sense perjudici de les eventuals responsabilitats, s’acordi
l’aprovació de l’expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment injust, la despesa i les
factures presentades per M.S.F. - NIF 41012XXX-X, així com satisfer els seus imports amb càrrec
a la corresponent aplicació pressupostària del pressupost municipal vigent.
4. En data 27/11/17, l’interventor general ha informat l’expedient de referència indicant el
següent:
“ A l’expedient s’incorpora un informe jurídic emès per la tècnica superior en dret adscrita al
departament, amb el vist i conforme de la cap del Servei, de data 20 de novembre d’enguany,
proposant l’aprovació, mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit, de la despesa de 6.745,75
Euros, derivada de les factures presentades per M.S.F. , en data 1 de novembre d’enguany.
No obstant això, per part del departament gestor no s’incorpora a l’expedient cap informe
justificatiu de la motivació de no haver-se procedit a la tramitació del corresponent expedient de
contractació del servei.
En aquest sentit, s’ha de posar de manifest que les factures trameses no poden conceptuar- se
procedent d’una relació contractual en la mesura que no s’ha procedit a la tramitació i
formalització de cap contracte, com així s’exigeix als articles 27 i 28 del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, i, per tant, les prestacions s’han realitzat als marge dels requisits i
tràmits exigits al text legal indicat.
En tot cas, i com es deriva de l’informe tècnic i de les factures conformades pel cap de la Unitat
de Protecció de la Salut, el tercer de bona fe ha prestat el servei a conformitat de l’Ajuntament i
els imports són correctes.
És per això que, en aplicació del principi “d’enriquiment injust”, expressament admès pel
Consell d’Estat (entre d’altres, en els dictàmens 88/2004 i 1008/2008) i aplicat per la
jurisprudència del Tribunal Suprem en diverses sentències (28 d’abril i 12 de maig de 2008,
entre d’altres) procediria el resarciment al contractista de les despeses ocasionades.
En qualsevol cas, i sense perjudici de l’obligació de pagament al tercer que ha executat les
prestacions de bona fe, cal posar de manifest les responsabilitats previstes per funcionaris i
autoritats en matèria de tramitació de procediments irregulars de contractació, en els termes
previstos per la Disposició Addicional 19ª del TRLCSP; l’article 20 de la Llei 39/2015 d’1
d’octubre de Procediment Administratiu Comú, Llei 7/2007, reguladora de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic (Títol VII); l’article 28 de la Llei de Transparència i Bon Govern, i altre
normativa concordant.”
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Fonaments de dret
1. D’acord amb el que disposa l’article 25.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, els municipis exerciran en tot cas com a competència pròpia, en els
termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en matèria de protecció de la
salubritat pública, entre d’altres competències enumerades en el referit precepte legal. Al seu
torn, l’article 52.g) de la Llei 18/2009, de 18 d’octubre, de Salut Pública, estableix com a serveis
mínims dels ens locals la gestió del risc per la salut derivat dels animals domèstics, dels
animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues.
2. L’article 10.9 del Títol Preliminar del Codi Civil recull la figura de l’enriquiment injust sense
causa com a font d’obligacions.
3. Així mateix, el principi d’enriquiment injust ha estat expressament admès pel Consell d’Estat
(entre d’altres en els dictàmens 88/2004 i 1008/2008) i aplicat pel Tribunal Suprem en diverses
sentències (28 d’abril de 2008; 12 de maig de 2008, 23 de març de 2015, entre d’altres), els
quals estableixen que aquest comporta l’obligació de rescabalament de les despeses
ocasionades.
4. L’article 47 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques determina que seran nuls, entre d’altres, els actes dictats prescindint
total i absolutament del procediment legalment establert i també quan concorri qualsevol altra
causa que s’estableixi expressament en una disposició amb rang de Llei.
5. Els requisits per a què concorri el supòsit de l’enriquiment injust en l’àmbit del dret
administratiu han estat reiterats en la jurisprudència del Tribunal Suprem (STS 21 de març de
1991; STS de 28 de setembre de 1999, entre d’altres).
Aquests requisits són l’enriquiment per part de l’administració; l’empobriment de qui reclama;
que dit empobriment hagi estat conseqüència de l’enriquiment de l’administració i no tingui
causa en una conducta maliciosa del mateix reclamant; la falta de causa que justifiqui
l’enriquiment i per últim, la inexistència d’un precepte legal que exclogui l’aplicació de
l’enriquiment sense causa.
6. L’objecte d’aquest expedient és l'aprovació de la despesa corresponent a les factures
detallades en els antecedents, i, acreditada la concurrència dels requisits a dalt detallats, per
aplicació al present supòsit de la doctrina jurisprudencial establerta pel Tribunal Suprem de
l'enriquiment injust o sense causa, l'Ajuntament resta obligat en dret al pagament als
subministradors dels 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.
7. Tot això sens perjudici de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer en la tramitació de
l’expedient que provoca l’emissió de les factures indicades, conforme a les responsabilitats
previstes per funcionaris i autoritats en matèria de tramitació de procediments irregulars de
contractació, en els termes previstos per la Disposició Addicional 19ª del TRLCSP, l’article 20 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques; el
Títol VII del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; l’article 28 de la Llei 19/2014, de transparència i bon govern, i
altra normativa concordant.
8. D’acord amb l’article 58 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquesta
despesa constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de l’efectiva
prestació dels serveis o subministraments, acreditada a l’expedient.
9. En el present cas, s’han complert els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret 500/1990,
de 20 d’abril, quant a l’acreditació de la despesa generada pels serveis prestats i la conformitat
del departament municipal gestor del contracte.
10. L’article 57 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, disposa que “l’òrgan administratiu que iniciï o tramiti un
procediment, independentment de quina hagi estat la forma de la seva iniciació, pot disposar,
d’ofici o a instància de part, la seva acumulació a d’altres amb els quals guardi identitat
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substancial o íntima connexió, sempre que sigui el mateix òrgan qui hagi de tramitar i resoldre
el procediment”.
11. Conforme al que preveuen els articles 213 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en
tractar-se d’actes de reconeixement de crèdit i/o liquidació de drets i obligacions o despeses de
contingut econòmic, la Intervenció municipal ha d’informar, amb caràcter previ, la resolució
administrativa que pertoqui.
12. L’apartat 6è de l’article 22 de les Bases d’execució del pressupost general de l’Ajuntament
de Badalona de 2017 disposa que l’aprovació dels reconeixements de crèdit de l’exercici 2017
correspon a la Junta de Govern. Per tant, l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest
reconeixement de crèdit és la Junta de Govern Local i, de conformitat amb la sentència del
Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre (BOE núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix
que, si escau la seva aprovació, l’acord sigui adoptat en sessió pública de la Junta de Govern
Local, previ dictamen de la comissió informativa competent per raó de la matèria, de conformitat
amb l’article 123 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Conclusió i proposta d’acords
L'objecte d'aquest expedient és el pagament de les factures prestació pels serveis de recollida
d'animals peridomèstics de fauna autòctona, exòtics i salvatges urbans abandonats o perduts,
presentades per M.S.F. - NIF 41012XXX-X.
A la vista de l’informe tècnic emès el dia 6 de novembre de 2017 pel cap de la Unitat de Protecció
de la Salut amb el vist i conforme del cap del Servei de Salut, que reconeix la prestació efectiva
dels serveis facturats, sense la perceptiva tramitació administrativa, la sotasignant entén que es
donen els requisits establerts per la doctrina jurisprudencial establerta pel Tribunal Suprem de
l’enriquiment injust o sense causa, per la qual cosa l’Ajuntament resta obligat en dret al pagament
de les factures presentades per l’empresa que ha realitzat els 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 declara de forma reiterada la jurisprudència del Tribunal Suprem.
Tot això sens perjudici de les responsabilitats en què s’hagi pogut incórrer en la tramitació de
l’expedient que provoca l’emissió de les factures indicades, conforme a les responsabilitats
previstes per funcionaris i autoritats en matèria de tramitació de procediments irregulars de
contractació, en els termes previstos per la Disposició Addicional 19ª del TRLCSP, l’article 20 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques; el
Títol VII del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; l’article 28 de la Llei 19/2014, de transparència i bon govern, i
altra normativa concordant.
En conseqüència, en aplicació del principi de bona fe, i per tal de no incórrer en un supòsit
d’enriquiment injust, la sotasignant considera que, d’acord amb l’article 172 del vigent
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per
tal que la Junta de Govern Local, en sessió pública, previ dictamen de la comissió informativa
de l’Àmbit Badalona Justa i Inclusiva, a proposta del 5è tinent d’alcalde i regidor de l’àmbit
Badalona Justa i Inclusiva d’aquest ajuntament, adopti els següents acords:
Primer.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment injust, la despesa i les
factures presentades per M.S.F. - NIF 41012XXX-X, pels serveis de recollida d'animals
peridomèstics de fauna autòctona, exòtics i salvatges urbans abandonats o perduts, durant el
2017, que corresponen als serveis realitzats i que es relacionen a continuació:
DATA

NUMERO

15 05 2017
26 10 2017

201704
201705

VALOR (IVA
INCLOS)
4.041,40 euros
2.704,35 euros
6.745,75 euros
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Segon.- Satisfer a M.S.F. - NIF 41012XXX-X l’import de 6.745,75.-€, IVA inclòs, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2017 N 61337117 3113 22799 del pressupost municipal de despeses
vigent.
Tercer.- Notificar la resolució als interessats i comunicar-la a la Intervenció i Tresoreria
municipals, per al respectiu coneixement i efectes.
Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat
Vots a favor: 9
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
16. Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment injust, la despesa i
les factures presentades per HELP GUAU,S.L. per la recollida d’animals de companyia
perduts o abandonats de gener a juliol de 2017.
Tipus de document: Proposta d’acord
Expedient: 61337117-FEXP2017/000003
Òrgan que resol: Junta de Govern Local Pública
Interessat: HELP GUAU SL - NIF B6278802-1.
Referència addicional:1121/Y-10/2017
Objecte: Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment injust, la despesa i les
factures presentades per HELP GUAU,S.L. CIF B62788021 per la recollida d'animals de
companyia perduts o abandonats de gener a juliol de 2017.
Aplicació pressupostària
2017 N 61337117 3110 22799

Id Op

Núm.Op

A

12017000041462/1

Import
5.227,20

Fets
1. Amb dates 31/03/17, 30/06/17 i 31/07/17, l’empresa HELP GUAU, S.L. - CIF B62788021, va
presentar al registre de factures de l’Ajuntament de Badalona les factures relatives als serveis
de recollida d’animals de companyia vius fora de l’horari de servei del CCAAC del Barcelonès,
portats a terme durant l’any 2017, les quals es detallen a continuació:
DATA

NUM FRA

VALOR (IVA
INCLOS)

REG el

DATA R MPAL

31 MARÇ 2017

A 170761

2.843,50 euros

E 001031 2017

31 03 2017

30 JUNY 2017

A 17196

2.153,80 euros

E 0027602017

07 07 2017

31 JULIOL 2017

A 17235

229,90 euros

E/0031662017

03 08 2017

5.227,20 euros

2. Les factures a dalt enumerades corresponen al reconeixement de crèdit pels serveis de
recollida d’animals de companyia vius efectivament prestats tal i com es justifica a l’informe tècnic
emès el dia 27 d’octubre de 2017 pel cap de la Unitat de Protecció de la Salut amb el vist i
conforme del cap del Servei de Salut, el qual consta a l’expedient.
A l’informe es fa constar que els serveis van ser satisfactòriament executats per part del proveïdor,
ajustant-se les factures correctament amb els serveis prestats.
L’informe tècnic esmentat proposa l’aprovació de l’expedient de reconeixement de crèdit per
enriquiment injust, la despesa i les factures pel servei de recollida d’animals domèstics,
presentades per HELP GUAU, S.L. - CIF B62788021, així com satisfer el seu import amb càrrec
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a l’aplicació pressupostària 2017 N 61337117 3110 22799 del pressupost de despeses municipal
vigent.
Cal posar de manifest que, en l’ordenació dels serveis detallats als paràgrafs anteriors, s’ha
omès, per part del departament gestor, el procediment legalment establert, al no haver-se
procedit a la tramitació i formalització dels expedients de contractació corresponents i, per tant,
les prestacions s’han realitzat al marge dels requisits i tràmits exigits.
En tot cas, i com es deriva de l’informe tècnic i de les factures conformades pel cap de la Unitat
de Protecció de la Salut, el tercer de bona fe ha prestat els serveis correctament i els conceptes i
imports de les factures presentades es corresponen amb l’encàrrec realitzat i els costos reals dels
serveis segons l’expedient de referència.
Sense perjudici de l’obligació de pagament al tercer que ha executat les prestacions de bona fe,
cal posar de manifest la previsió legal d’eventuals responsabilitats prevista per funcionaris i
autoritats en matèria de tramitació de procediments irregulars de contractació, en els termes
previstos per la Disposició Addicional 19ª del TRLCSP, l’article 20 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
de procediment administratiu comú de les administracions públiques; el Títol VII del Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic; l’article 28 de la Llei 19/2014, de transparència i bon govern, i altra normativa
concordant.
3. En data 20/11/17, la tècnica superior en dret adscrita al servei, amb el vist-i-plau de la cap dels
Serveis Jurídics, ha emès informe jurídic en el qual conclou que, amb la finalitat d’evitar
l’enriquiment injust de l’Ajuntament, i sense perjudici de les eventuals responsabilitats, s’acordi
l’aprovació de l’expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment injust, la despesa i les
factures presentades per HELP GUAU, S.L. - CIF B62788021, així com satisfer els seus imports
amb càrrec a la corresponent aplicació pressupostària del pressupost municipal vigent.
4. En data 04/12/17, l’interventor general ha informat l’expedient de referència indicant el
següent:
“ A l’expedient s’incorpora informe tècnic emès pel cap de la Unitat de protecció de la Salut en data
27/10/17, complimentat amb un altre informe de data 30/11/2017, en el qual s’indica que l’empresa
ha presentat a l’Ajuntament les factures números: A 170761, A 17196 i A 17235 corresponents als
serveis realitzats durant els mesos de gener a juliol del 2017.
No obstant això, per part del departament gestor no s’incorpora a l’expedient cap informe
justificatiu de la motivació de no haver-se procedit a la tramitació del corresponent expedient de
contractació del servei.
Així mateix, s’incorpora un informe jurídic emès per la tècnica superior en dret de data 20/11/2017,
amb el vist i conforme de la cap del Servei jurídic i administració general, el que assenyala que, per
tal d’evitar l’enriquiment injust de l’Ajuntament procedeix d’aprovació de la despesa de les factures.
En aquest sentit, s’ha de posar de manifest que les factures trameses no poden conceptuar- se
procedent d’una relació contractual en la mesura que no s’ha procedit a la tramitació i
formalització de cap contracte, com així s’exigeix als articles 27 i 28 del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, i, per tant, les prestacions s’han realitzat als marge dels requisits i
tràmits exigits al text legal indicat mitjançant un procediment de contractació verbal , la qual
està prohibida dins la normativa vigent.
En tot cas, en el present supòsit, i com es deriva dels informes tècnics i de les factures
conformades pel cap de la Unitat de Protecció de la Salut, l’empresa ha prestat el servei a
conformitat de l’Ajuntament i els imports són correctes.
És per això que, en aplicació del principi “d’enriquiment injust”, expressament admès pel
Consell d’ Estat (entre d’altres, en els dictàmens 88/2004 i 1008/2008) i aplicat per la
jurisprudència del Tribunal Suprem en diverses sentències (28 d’abril i 12 de maig de 2008,
entre d’altres) procediria el resarciment al contractista de les despeses ocasionades.
En qualsevol cas, i sense perjudici de l’obligació de pagament al tercer que ha executat les
prestacions de bona fe, cal posar de manifest les responsabilitats previstes per funcionaris i
autoritats en matèria de tramitació de procediments irregulars de contractació, en els termes
previstos per la Disposició Addicional 19ª del TRLCSP; l’article 20 de la Llei 39/2015 d’1
d’octubre de Procediment Administratiu Comú, Llei 7/2007, reguladora de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic (Títol VII); l’article 28 de la Llei de Transparència i Bon Govern, i altre
normativa concordant.”
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Fonaments de dret
1. D’acord amb el que disposa l’article 25.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, els municipis exerciran en tot cas com a competència pròpia, en els
termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en matèria de protecció de la
salubritat pública, entre d’altres competències enumerades en el referit precepte legal. Al seu
torn, l’article 52.g) de la Llei 18/2009, de 18 d’octubre, de Salut Pública, estableix com a serveis
mínims dels ens locals la gestió del risc per la salut derivat dels animals domèstics, dels
animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues.
2. L’article 10.9 del Títol Preliminar del Codi Civil recull la figura de l’enriquiment injust sense
causa com a font d’obligacions.
3. Així mateix, el principi d’enriquiment injust ha estat expressament admès pel Consell d’Estat
(entre d’altres en els dictàmens 88/2004 i 1008/2008) i aplicat pel Tribunal Suprem en diverses
sentències (28 d’abril de 2008; 12 de maig de 2008, 23 de març de 2015, entre d’altres), els
quals estableixen que aquest comporta l’obligació de rescabalament de les despeses
ocasionades.
4. L’article 47 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques determina que seran nuls, entre d’altres, els actes dictats prescindint
total i absolutament del procediment legalment establert i també quan concorri qualsevol altra
causa que s’estableixi expressament en una disposició amb rang de Llei.
5. Els requisits per a què concorri el supòsit de l’enriquiment injust en l’àmbit del dret
administratiu han estat reiterats en la jurisprudència del Tribunal Suprem (STS 21 de març de
1991; STS de 28 de setembre de 1999, entre d’altres).
Aquests requisits són l’enriquiment per part de l’administració; l’empobriment de qui reclama;
que dit empobriment hagi estat conseqüència de l’enriquiment de l’administració i no tingui
causa en una conducta maliciosa del mateix reclamant; la falta de causa que justifiqui
l’enriquiment i per últim, la inexistència d’un precepte legal que exclogui l’aplicació de
l’enriquiment sense causa.
6. L’objecte d’aquest expedient és l’aprovació de la despesa corresponent a les factures
detallades en els antecedents, i, acreditada la concurrència dels requisits a dalt detallats, per
aplicació al present supòsit de la doctrina jurisprudencial establerta pel Tribunal Suprem de
l'enriquiment injust o sense causa, l'Ajuntament resta obligat en dret al pagament als
subministradors dels 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.
7. Tot això sens perjudici de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer en la tramitació de
l’expedient que provoca l’emissió de les factures indicades, conforme a les responsabilitats
previstes per funcionaris i autoritats en matèria de tramitació de procediments irregulars de
contractació, en els termes previstos per la Disposició Addicional 19ª del TRLCSP, l’article 20 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques; el
Títol VII del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; l’article 28 de la Llei 19/2014, de transparència i bon govern, i
altra normativa concordant.
8. D’acord amb l’article 58 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquesta
despesa constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de l’efectiva
prestació dels serveis o subministraments, acreditada a l’expedient.
9. En el present cas, s’han complert els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret 500/1990,
de 20 d’abril, quant a l’acreditació de la despesa generada pels serveis prestats i la conformitat
del departament municipal gestor del contracte.
10. L’article 57 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, disposa que “l’òrgan administratiu que iniciï o tramiti un
procediment, independentment de quina hagi estat la forma de la seva iniciació, pot disposar,
d’ofici o a instància de part, la seva acumulació a d’altres amb els quals guardi identitat
substancial o íntima connexió, sempre que sigui el mateix òrgan qui hagi de tramitar i resoldre
el procediment”.
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11. Conforme al que preveuen els articles 213 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en
tractar-se d’actes de reconeixement de crèdit i/o liquidació de drets i obligacions o despeses de
contingut econòmic, la Intervenció municipal ha d’informar, amb caràcter previ, la resolució
administrativa que pertoqui.
12. L’apartat 6è de l’article 22 de les Bases d’execució del pressupost general de l’Ajuntament
de Badalona de 2017 disposa que l’aprovació dels reconeixements de crèdit de l’exercici 2017
correspon a la Junta de Govern. Per tant, l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest
reconeixement de crèdit és la Junta de Govern Local i, de conformitat amb la sentència del
Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre (BOE núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix
que, si escau la seva aprovació, l’acord sigui adoptat en sessió pública de la Junta de Govern
Local, previ dictamen de la comissió informativa competent per raó de la matèria, de conformitat
amb l’article 123 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Conclusió
L'objecte d'aquest expedient és el pagament de les factures prestació del servei de recollida
d’animals de companyia durant el 2017, presentades per HELP GUAU, S.L. - CIF B62788021.
A la vista de l’informe tècnic emès el dia 27 d’octubre de 2017 pel cap de la Unitat de Protecció de
la Salut amb el vist i conforme del cap del Servei de Salut, que reconeix la prestació efectiva dels
serveis facturats, sense la perceptiva tramitació administrativa, la sotasignant entén que es donen
els requisits establerts per la doctrina jurisprudencial establerta pel Tribunal Suprem de
l’enriquiment injust o sense causa, per la qual cosa l’Ajuntament resta obligat en dret al pagament
de les factures presentades per l’empresa que ha realitzat els 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 declara de forma reiterada la jurisprudència del Tribunal Suprem.
Tot això sens perjudici de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer en la tramitació de
l’expedient que provoca l’emissió de les factures indicades, conforme a les responsabilitats
previstes per funcionaris i autoritats en matèria de tramitació de procediments irregulars de
contractació, en els termes previstos per la Disposició Addicional 19ª del TRLCSP, l’article 20 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques; el
Títol VII del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; l’article 28 de la Llei 19/2014, de transparència i bon govern, i
altra normativa concordant.
En conseqüència, en aplicació del principi de bona fe, i per tal de no incórrer en un supòsit
d’enriquiment injust, la sotasignant considera que, d’acord amb l’article 172 del vigent
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per
tal que la Junta de Govern Local, en sessió pública, previ dictamen de la comissió informativa
de l’Àmbit Badalona Justa i Inclusiva, a proposta del 5è tinent d’alcalde i regidor de l’àmbit
Badalona Justa i Inclusiva d’aquest ajuntament, adopti els següents acords:
Primer.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment injust, la despesa i les
factures presentades per HELP GUAU, S.L. - CIF B62788021, pel servei de recollida d’animals
de companyia durant el 2017, que corresponen als serveis realitzats i que es relacionen a
continuació:
DATA

NUM FRA

VALOR (IVA
INCLOS)

REG el

DATA R MPAL

31 març 2017

A 170761

2.843,50 euros

E 001031 2017

31 03 2017

30 juny 2017

A 17196

2.153,80 euros

E 0027602017

07 07 2017

31 juliol 2017l

A 17235

229,90 euros

E/0031662017

03 08 2017

5.227,20 euros
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Segon.- Satisfer a HELP GUAU, S.L. - CIF B62788021 l’import de 5.227,20.-€, IVA inclòs, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 N 61337117 3110 22799 del pressupost municipal de
despeses vigent.
Tercer.- Notificar la resolució als interessats i comunicar-la a la Intervenció i Tresoreria
municipals, per al respectiu coneixement i efectes.
Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat
Vots a favor: 9
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
17. Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit, la despesa i les factures presentades
per SNOW TRAVEL, S.A. per l’allotjament de diverses famílies el 2017.
Tipus de document: Proposta d’acord
Expedient: 61412032-FEXP2017/000002
Òrgan que resol: Junta de Govern Local Pública
Interessat: SNOW TRAVEL SA - NIF A5873487-2.
Referència addicional: 995/Y-6/2017
Objecte: Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit, la despesa i les factures presentades per
SNOW TRAVEL, S.A. amb CIF A-58734872 per l’allotjament de diverses famílies el 2017.
Aplicació pressupostària

Id.Op

Núm.Op

Import

2017 N 61412032 231002 22799

A

12017000037320/1

15.735,50

Fets
1. Amb data 25 de juliol de 2017, SNOW TRAVEL SA - NIF A5873487-2 va presentar al
registre de factures de l’Ajuntament de Badalona factures relatives a l’allotjament de cinc
famílies durant el 2107, les quals es relacionen a continuació:
Núm.
Registre
2343

25/07/2017

SNOW TRAVEL, SA

ESA58734872

Núm.
Factura
B342

16/05/2017

Import
euros
237,60

2344

25/07/2017

SNOW TRAVEL, SA

ESA58734872

B325

30/04/2017

462,00

2341

25/07/2017

SNOW TRAVEL, SA

ESA58734872

B358

31/05/2017

4.576,00

2340

25/07/2017

SNOW TRAVEL, SA

ESA58734872

B457

01/06/2017

4.923,60

2635

25/07/2017

SNOW TRAVEL, SA

ESA58734872

B507

14/08/2017

4.413,20

2839

25/07/2017

SNOW TRAVEL, SA

ESA58734872

B569

07/09/2017

42,90

2342

25/07/2017

SNOW TRAVEL, SA

ESA58734872

B356

29/05/2017

294,80

2340

25/07/2017

SNOW TRAVEL, SA

ESA58734872

B582

07/09/2017

105,60

3301

17/10/2017

SNOW TRAVEL, SA

ESA58734872

B760

06/10/2017

679,80

Data registre

Proveïdor

NIF

Data factura

2. Les factures a dalt enumerades corresponen al reconeixement de crèdit per serveis
d’allotjament de diverses famílies, efectivament prestats, tal i com es justifica a l’informe tècnic
emès el dia 24 d’octubre de 2017 pel cap del Departament d’Acció i Promoció Social amb el vist i
conforme del cap del Servei de Direcció Estratègica de Serveis Socials, el qual consta a
l’expedient.
A l’efecte, a l’informe es fa constar que els serveis van ser satisfactòriament executats per part del
proveïdor, ajustant-se les factures correctament amb els serveis prestats.
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L’informe tècnic esmentat proposa l’aprovació de l’expedient de reconeixement de crèdit per
enriquiment injust, la despesa i les factures pel servei d’allotjament de diverses famílies,
presentades per SNOW TRAVEL SA - NIF A5873487-2, així com satisfer el seu import amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 61412032 231002 22799 del pressupost de despeses
municipal vigent.
Així mateix, l’informe tècnic fa constar que en alguns dels casos les famílies beneficiàries del
servei d’allotjament han rebut també el servei de manutenció.
Cal posar de manifest que, en l’ordenació dels serveis detallats als paràgrafs anteriors, s’ha
omès, per part del departament gestor, el procediment legalment establert, al no haver-se
procedit a la tramitació i formalització dels expedients de contractació corresponents i, per tant,
les prestacions s’han realitzat al marge dels requisits i tràmits exigits.
En tot cas, i com es deriva de l’informe tècnic i de les factures conformades pel cap del Servei
de Direcció Estratègica de Serveis Socials, els tercers de bona fe han prestat els serveis
correctament i els conceptes i imports de les factures presentades es corresponen amb l’encàrrec
realitzat i els costos reals dels serveis segons l’expedient de referència.
Sense perjudici de l’obligació de pagament al tercer que ha executat les prestacions de bona fe,
cal posar de manifest la previsió legal d’eventuals responsabilitats prevista per funcionaris i
autoritats en matèria de tramitació de procediments irregulars de contractació, en els termes
previstos per la Disposició Addicional 19ª del TRLCSP, l’article 20 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
de procediment administratiu comú de les administracions públiques; el Títol VII del Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic; l’article 28 de la Llei 19/2014, de transparència i bon govern, i altra normativa
concordant.
3. En data 27/10/17, la tècnica superior en dret adscrita al servei, amb el vist-i-plau de la cap
dels Serveis Jurídics, ha emès informe jurídic en el qual conclou que, amb la finalitat d’evitar
l’enriquiment injust de l’Ajuntament, i sense perjudici de les eventuals responsabilitats, s’acordi
l’aprovació de l’expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment injust, la despesa i les
factures presentades per SNOW TRAVEL SA - NIF A5873487-2, així com satisfer els seus
imports amb càrrec a la corresponent aplicació pressupostària del pressupost municipal vigent.
4. En data 17/11/17, l’interventor general ha informat l’expedient de referència indicant el
següent:
“ A l’expedient s’incorpora un informe jurídic emès per la tècnica superior en dret adscrita al
departament, amb el vist i conforme de la cap del Servei, de data 27 d’octubre d’enguany,
proposant l’aprovació, mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit, de la despesa de
15.735,50 Euros, derivada de les factures presentades per SNOW TRAVEL SA , en dates 25/07,
29/08, 17/09, 17/10 i 16/11/2017
No obstant això, per part del departament gestor no s’incorpora a l’expedient cap informe
justificatiu de la motivació de no haver-se procedit a la tramitació del corresponent expedient de
contractació del servei.
En aquest sentit, s’ha de posar de manifest que les factures trameses no poden conceptuar- se
procedent d’una relació contractual en la mesura que no s’ha procedit a la tramitació i
formalització de cap contracte, com així s’exigeix als articles 27 i 28 del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, i, per tant, les prestacions s’han realitzat als marge dels requisits i
tràmits exigits al text legal indicat.
En tot cas, i com es deriva de l’informe tècnic i de les factures conformades pel cap de Serveis
Socials, el tercer de bona fe ha prestat el servei a conformitat de l’Ajuntament i els imports són
correctes.
És per això que, en aplicació del principi “d’enriquiment injust”, expressament admès pel
Consell d’ Estat (entre d’altres, en els dictàmens 88/2004 i 1008/2008) i aplicat per la
jurisprudència del Tribunal Suprem en diverses sentències (28 d’abril i 12 de maig de 2008,
entre d’altres) procediria el resarciment al contractista de les despeses ocasionades.
Per tant, s’informa el reconeixement de crèdit per un import de de 15.735,50 Euros, amb càrrec
a la partida pressupostària detallada més amunt, considerant que s’hauria de procedir a
l’obertura d’expedient informatiu amb la finalitat que s’emetin els informes tècnics i jurídics
pertinents que garanteixin la legalitat de les actuacions. En cas contrari es posa de manifest les
responsabilitats previstes per funcionaris i autoritats en matèria de tramitació de procediments
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irregulars de contractació, en els termes previstos per la Disposició Addicional 19ª del TRLCSP;
l’article 20 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú, Llei 7/2007,
reguladora de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (Títol VII); l’article 28 de la Llei de
Transparència i Bon Govern, i altre normativa concordant.”
5. En conseqüència, es considera necessari, als efectes de donar compliment a l’informe de la
Intervenció Municipal a dalt transcrit, que es procedeixi a la incoació del corresponent
procediment.
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que disposa l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, els municipis amb una població superior a 20.000 habitants hauran de
prestar en tot cas el serveis d’avaluació i informació de situacions de necessitat social i de
l’atenció immediata de persones en situació o risc d’exclusió social.
2. D’acord amb allò que estableix l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis
socials (en endavant, la Llei de Serveis Socials), correspon als municipis establir els centres i
els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials bàsics, així com complir les
funcions pròpies dels serveis socials bàsics, entre d’altres.
Els apartats 1.1.3 i 1.1.4 de l’annex de la Llei de Serveis Socials relatiu al “Catàleg classificat
dels serveis i prestacions socials del sistema Català de Serveis Socials”, estableixen com a
serveis socials bàsics els serveis residencials d’estada limitada (punt 1.1.3), en concret, el
servei d’acolliment residencial d’urgència (punt 1.1.3.1) així com el servei de menjador social
(punt 1.1.4).
La Cartera de Serveis Socials, aprovada pel Decret 142/2010, d’11 d’octubre, i que ha estat
prorrogada fins el 31 de desembre de 2017 per la Disposició Addicional 31ª de la Llei 4/2007,
de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, desenvolupa, al
seu annex 1, apartat 1.1.3.1 i 1.1.4 el contingut dels esmentats serveis bàsics d’acolliment
residencial d’urgència i de menjador social, els quals es configuren com prestacions garantides
que tenen com a objecte el cobriment temporal de les necessitats bàsiques d’acolliment que
han motivat la situació d’urgència i assegurar una alimentació bàsica i l’atenció social,
respectivament. Pel que fa a la forma de prestació, la Cartera de Serveis Socials preveu que
aquests serveis podran prestar-se mitjançant centres residencials o mitjançant fórmules
alternatives, en el cas del servei d’acolliment residencial d’urgència o, en establiment diürn o
mitjançant fórmules alternatives, en el cas del servei de menjador social.
En conseqüència, els serveis d’acolliment residencial d’urgència i de menjador social es
configuren com a competències pròpies de caràcter obligatori, i per tant, correspon a
l’ajuntament l’establiment i posterior prestació dels serveis locals corresponents, d’acord amb
les previsions del Capítol II del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, el ROAS).
Actualment, els serveis esmentats no ha estat creats per part de l’Ajuntament de Badalona, i
per tant, haurien de ser creats i implantats d’acord amb el procediment previst als articles 159 a
162 del ROAS. D’acord amb l’article 159 del ROAS, la creació d’un servei s’ha d’instrumentar
mitjançant una memòria justificativa, un projecte d’establiment (que haurà d’incloure, entre
d’altres, les característiques i la forma de gestió del servei) i un reglament que estableixi el
règim jurídic de la prestació.
3. L’article 10.9 del Títol Preliminar del Codi Civil recull la figura de l’enriquiment injust sense
causa com a font d’obligacions.
4. Així mateix, el principi d’enriquiment injust ha estat expressament admès pel Consell d’Estat
(entre d’altres en els dictàmens 88/2004 i 1008/2008) i aplicat pel Tribunal Suprem en diverses
sentències (28 d’abril de 2008; 12 de maig de 2008, 23 de març de 2015, entre d’altres), els
quals estableixen que aquest comporta l’obligació de rescabalament de les despeses
ocasionades.
5. L’article 47 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques determina que seran nuls, entre d’altres, els actes dictats prescindint
total i absolutament del procediment legalment establert i també quan concorri qualsevol altra
causa que s’estableixi expressament en una disposició amb rang de Llei.
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6. Els requisits per a què concorri el supòsit de l’enriquiment injust en l’àmbit del dret
administratiu han estat reiterats en la jurisprudència del Tribunal Suprem (STS 21 de març de
1991; STS de 28 de setembre de 1999, entre d’altres).
Aquests requisits són l’enriquiment per part de l’administració; l’empobriment de qui reclama;
que dit empobriment hagi estat conseqüència de l’enriquiment de l’administració i no tingui
causa en una conducta maliciosa del mateix reclamant; la falta de causa que justifiqui
l’enriquiment i per últim, la inexistència d’un precepte legal que exclogui l’aplicació de
l’enriquiment sense causa.
7. L’objecte d’aquest expedient és l'aprovació de la despesa corresponent a les factures
detallades en els antecedents, i, acreditada la concurrència dels requisits a dalt detallats, per
aplicació al present supòsit de la doctrina jurisprudencial establerta pel Tribunal Suprem de
l'enriquiment injust o sense causa, l'Ajuntament resta obligat en dret al pagament als
subministradors dels 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.
8. Tot això sens perjudici de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer en la tramitació de
l’expedient que provoca l’emissió de les factures indicades, conforme a les responsabilitats
previstes per funcionaris i autoritats en matèria de tramitació de procediments irregulars de
contractació, en els termes previstos per la Disposició Addicional 19ª del TRLCSP, l’article 20 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques; el
Títol VII del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; l’article 28 de la Llei 19/2014, de transparència i bon govern, i
altra normativa concordant.
9. D’acord amb l’article 58 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquesta
despesa constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de l’efectiva
prestació dels serveis o subministraments, acreditada a l’expedient.
10. En el present cas s’han complert els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, quant a l’acreditació de la despesa generada pels serveis prestats i la
conformitat del departament municipal gestor del contracte.
11. L’article 57 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, disposa que “l’òrgan administratiu que iniciï o tramiti un
procediment, independentment de quina hagi estat la forma de la seva iniciació, pot disposar,
d’ofici o a instància de part, la seva acumulació a d’altres amb els quals guardi identitat
substancial o íntima connexió, sempre que sigui el mateix òrgan qui hagi de tramitar i resoldre
el procediment”.
12. Conforme al que preveuen els articles 213 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en
tractar-se d’actes de reconeixement de crèdit i/o liquidació de drets i obligacions o despeses de
contingut econòmic, la Intervenció municipal ha d’informar, amb caràcter previ, la resolució
administrativa que pertoqui.
13. L’apartat 6è de l’article 22 de les Bases d’execució del pressupost general de l’Ajuntament
de Badalona de 2017 disposa que l’aprovació dels reconeixements de crèdit de l’exercici 2017
correspon a la Junta de Govern. Per tant, l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest
reconeixement de crèdit és la Junta de Govern Local i, de conformitat amb la sentència del
Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre (BOE núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix
que, si escau la seva aprovació, l’acord sigui adoptat en sessió pública de la Junta de Govern
Local, previ dictamen de la comissió informativa competent per raó de la matèria, de conformitat
amb l’article 123 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Conclusió i proposta d’acords
L'objecte d'aquest expedient és el pagament de les factures per l’allotjament de diverses famílies
el 2017, presentades per SNOW TRAVEL SA - NIF A5873487-2.
A la vista de l’informe tècnic emès pel cap del Departament d’Acció i Promoció Social, amb el vist
i conforme del cap del Servei de Direcció Estratègica de Serveis Socials, que reconeix la prestació
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efectiva dels serveis facturats, sense la perceptiva tramitació administrativa, la sotasignant entén
que es donen els requisits establerts per la doctrina jurisprudencial establerta pel Tribunal Suprem
de l’enriquiment injust o sense causa, per la qual cosa l’Ajuntament resta obligat en dret al
pagament de les factures presentades per l’empresa que ha realitzat els 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 declara de forma reiterada la jurisprudència del
Tribunal Suprem.
Tot això sens perjudici de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer en la tramitació de
l’expedient que provoca l’emissió de les factures indicades, conforme a les responsabilitats
previstes per funcionaris i autoritats en matèria de tramitació de procediments irregulars de
contractació, en els termes previstos per la Disposició Addicional 19ª del TRLCSP, l’article 20 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques; el
Títol VII del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; l’article 28 de la Llei 19/2014, de transparència i bon govern, i
altra normativa concordant.
En conseqüència, en aplicació del principi de bona fe, i per tal de no incórrer en un supòsit
d’enriquiment injust, la sotasignant considera que, d’acord amb l’article 172 del vigent
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per
tal que la Junta de Govern Local, en sessió pública, previ dictamen de la comissió informativa
de l’Àmbit Badalona Justa i Inclusiva, a proposta de la regidora de Serveis Socials, adopti el
següent acord:
Primer.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment injust, la despesa i les
factures presentades per SNOW TRAVEL SA - NIF A5873487-2, pel servei d’allotjament de
diverses famílies el 2017, que corresponen als serveis realitzats i que es relacionen a
continuació:
Núm.
Registre
2343

ESA58734872

Núm.
Factura
B342

Data
factura
16/05/2017

Import
euros
237,60

SNOW TRAVEL, SA

ESA58734872

B325

30/04/2017

462,00

25/07/2017

SNOW TRAVEL, SA

ESA58734872

B358

31/05/2017

4.576,00

2340

25/07/2017

SNOW TRAVEL, SA

ESA58734872

B457

01/06/2017

4.923,60

2635

25/07/2017

SNOW TRAVEL, SA

ESA58734872

B507

14/08/2017

4.413,20

2839

25/07/2017

SNOW TRAVEL, SA

ESA58734872

B569

07/09/2017

42,90

2342

25/07/2017

SNOW TRAVEL, SA

ESA58734872

B356

29/05/2017

294,80

2340

25/07/2017

SNOW TRAVEL, SA

ESA58734872

B582

07/09/2017

105,60

3301

17/10/2017

SNOW TRAVEL, SA

ESA58734872

B760

06/10/2017

679,80

Data registre

Proveïdor

NIF

25/07/2017

SNOW TRAVEL, SA

2344

25/07/2017

2341

Segon.- Satisfer a SNOW TRAVEL SA - NIF A5873487-2, l’import de 15.735,50 €, IVA inclòs,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 61412032 231002 22799 del pressupost municipal de
despeses vigent.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest expedient a l’Alcaldia als efectes de tramitació del procediment
corresponent d’acord a l’informe de la Intervenció municipal de data 17/11/17.
Quart.- Notificar la resolució als interessats i comunicar-la a la Intervenció i Tresoreria
municipals, per al respectiu coneixement i efectes.
Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat
Vots a favor: 9
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
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18. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdits de diferents factures de l'Espai
Betúlia.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Aprovació col·lectiva de reconeixement de crèdit de diferents factures
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 50022116-CONJ-DIVFRA2017/000003
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional:110/D-48/17
Procediment: CONJ-DIVFRA CNJ-DIV Aprovació Conjunta factures
Tramitació:Ordinària
Objecte de l’expedient: Aprovació conjunta de diferents factures de l'Espai Betúlia (Trànsit
Projectes,SL i La Page Original, SL)
Fets
1. Les factures/rebuts relacionades a continuació han estat presentades i conformades pels
departaments gestors:
Expedient
51220049FEXP2017/
000001
51220049FEXP2017/
000002
51220049FEXP2017/
000003
51220049FEXP2017/
000005

Num.Fra
17001151

_Data
25/09/2017

Tercer
LA PAGE ORIGINAL SL

NIF
ES-B6111968-1

Import
5.701,22

9S-9S/2017/004

20/09/2017

TRANSIT PROJECTES S.L.

ES-B5948935-1

9.313,21

17001164

06/11/2017

LA PAGE ORIGINAL SL

ES-B6111968-1

8.571,51

11S11S/2017/002

13/11/2017

TRANSIT PROJECTES S.L.

ES-B5948935-1

12.110,99

2. La Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i va emetre informe positiu a càrrec de
les aplicacions pressupostàries següents:
Expedient
51220049-FEXP2017/000001
51220049-FEXP2017/000002
51220049-FEXP2017/000003
51220049-FEXP2017/000005

Aplicacions Pressupostàries Id.Op Núm.Op
Import
2017 N 51220049 3342
A
12017000036445/1 5.701,22
22799
2017 N 51220049 3342
A
12017000036447/1 9.313,21
22612
2017 N 51220049 3342
A
12017000041460/1 8.571,51
22799
2017 N 51220049 3342
A
12017000042455/1 12.110,99
22612

Als informes de la intervenció és sol·licita s’informi de la data en que s’ha iniciat la nova
contractació del serveis propis de l’Espai Betúlia i l’estat de tràmit en el que es troba.
3. Els serveis que contemplen les factures presentades són els relatius als serveis propis de
l’Espai Betúlia. Segons els informes del cap del departament que obren als expedients, la
licitació mitjançant procediment obert d’aquest servei es va iniciar al mes d’octubre de 2016,
encara que per diferents canvis organitzatius i a la vista de la disponibilitat pressupostària, es
van tornar a enviar els plecs de prescripcions tècniques al departament competent per la seva
tramitació, això és Central de Contractació al mes de maig de 2017, d’acord amb la Instrucció
de contractació relativa a les funcions del Servei de Contractació, aprovada per resolució de
l’alcaldessa de data 22/03/2017.
En aquests moments continua la seva tramitació per part del departament central de
contractació, i segons ens informen des d’aquest departament des del dia 04/12/2017 els plecs
es troben en la fase prèvia dels informes preceptius, a la intervenció municipal.
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Fonaments de dret
1. Segons disposa l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, segons la redacció donada pel número 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, entre d’altre matèries, segons disposa l’apartat m), la promoció de la cultura i
equipaments culturals.
2. Donada la manca de regulació puntual i sistematitzada en dret positiu de la institució de
l’enriquiment injust o sense causa, la doctrina jurisprudencial de les Sales Primera i Segona del
Tribunal Suprem ha anat establint els requisits que es consideren necessaris per a la
concurrència d’aquell, per totes la STS de 28 de setembre de 1999, Sala 3ª, Secció 7ª:
“Para que concurra la apreciación del enriquecimiento injusto, son necesarios los siguientes
elementos: a) aumento del patrimonio del enriquecido; b) correlativo empobrecimiento del
actor; c) falta de causa que justifique el enriquecimiento y d) inexistencia de precepto legal que
excluya la aplicación del principio, máxime cuando conforme a reiterada jurisprudencia tanto
civil como contencioso- administrativa, estima que no puede aplicarse el principio prohibitivo del
enriquecimiento, cuando tiene su base en un contrato, en la ley, o en una sentencia, como ha
declarado la Sala Primera del Tribunal Supremo por Sentencia de 14 de diciembre de 1993”.
L’esmentada sentència, determina com a un dels requisits per a la procedència de l’acció per
enriquiment injust o sense causa, “l’empobriment de qui reclama o d’aquell en el nom del qual
es reclami, pecuniàriament acceptable, entès sempre en el seu sentit més ampli, que no
provingui directament del comportament de qui el pateix”.
3. 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 la
factura, sense perjudici de les eventuals responsabilitats que es puguin derivar d’acord amb la
STS de 24 de juliol de 1992 i conforme les previsions de l’article 20 i concordant de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
4. L’article 28 de les Bases d’Execució del Pressupost municipal per l’any 2017 disposen que,
pel que fa als expedients de contractació menor, tant el seu tràmit com llur quantia, haurà
d’ajustar-se al que disposa el TRLCSP.
L’article 138.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que va aprovar el Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic disposa, en relació al procediment
d’adjudicació, que els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol
empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a
realitzar la prestació, complint amb les normes establertes en l’article 111. Es consideren
contractes menors els contractes d’import inferior a 50.000 euros, quan es tracti de contractes
d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d’altres contractes, sens perjudici del que disposa
l’article 206 en relació amb les obres, serveis i subministraments centralitzats en l’àmbit estatal.
L’article 72, pel que fa a l’acreditació de la capacitat d’obrar, regula que la capacitat d’obrar dels
empresaris que fossin persones jurídiques s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de
constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en els que constin les normes per les que es
regula la seva activitat, degudament inscrits, en el seu cas, en el Registre públic que
correspongui, segons el tipus de persona jurídica de que es tracti. L’article 54.2, pel que fa a les
condicions d’aptitud, disposa que els empresaris hauran de comptar, així mateix, amb
l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de
l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
5. Cal posar de manifest la previsió legal d’eventuals responsabilitats prevista per funcionaris i
autoritats en matèria de tramitació de procediments irregularitats de contractació, en els termes
previstos a la Disposició Addicional 19ª del TRLCSP.
6. La competència per aprovar aquesta proposta d’acord correspon a la Junta de Govern Local,
tal i com disposen les Bases d’Execució del Pressupost (acord de Ple de data 27/06/2017), i
que, de conformitat amb la STS 161/2013 de 26 de setembre(BOE Núm. 254 de 23 d’octubre),
procedeix que, si s’escau l’esmentada aprovació, l’acord sigui adoptat en sessió pública de la
Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió informativa competent per raó de la
matèria, de conformitat amb l’article 123 del ROFRJ, aprovat per reial decret 2568/1986, de 28
de novembre.
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre
(ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de Govern
Local en sessió pública, previ dictamen favorable de la CIAMB de Badalona Educadora, Justa i
inclusiva, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar les factures que es relacionen a continuació, en haver estat conformades
pels serveis o departaments gestors corresponents:
Expedient
51220049FEXP2017/000001
51220049FEXP2017/000002
51220049FEXP2017/000003
51220049FEXP2017/000005

Num.Fra
17001151

_Data
25/09/2017

Tercer
LA PAGE ORIGINAL SL

9S9S/2017/004
17001164

20/09/2017

TRANSIT PROJECTES S.L.

06/11/2017

LA PAGE ORIGINAL SL

11S11S/2017/002

13/11/2017

TRANSIT PROJECTES S.L.

factures/rebuts

a

NIF
ESB6111968-1
ESB5948935-1
ESB6111968-1
ESB5948935-1

càrrec

de

les

Import
5.701,22
9.313,21
8.571,51
12.110,99

SEGON.- Satisfer l’import
pressupostàries següents:

d’aquestes

aplicacions

Expedient

Aplicacions Pressupostàries

51220049-FEXP2017/000001

2017 N 51220049 3342 22799 A

12017000036445/1

5.701,22

51220049-FEXP2017/000002

2017 N 51220049 3342 22612 A

12017000036447/1

9.313,21

51220049-FEXP2017/000003

2017 N 51220049 3342 22799 A

12017000041460/1

8.571,51

51220049-FEXP2017/000005

2017 N 51220049 3342 22612 A

12017000042455/1

12.110,99

Id.Op Núm.Op

Import

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
ES-B5948935-1
ES-B6111968-1

TRANSIT PROJECTES S.L.
LA PAGE ORIGINAL SL

Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat
Vots a favor: 9
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
19. Aprovació conjunta de diversos reconeixements de crèdit de l'any 2017.
Núm. Expedient

111/K56-2017
082200-CM-SRC2017/000004
Empresa
ASCENSORES ERSCE, SA
Nif
A08277907
Factura nº.
270795
Import
670,87€
Aplicació Pressupostaria
2017 N 322 3420 21300

248/K134-2017
50022116-CM-SRC2017/000001
LLONCH CLIMA, SL
B62437314
6269 / 6270
2.078,43€ + 1.138,05€ = 3.216,48€
2017 N 51220046 3321 21200

Núm. Operació

12017000042965/1

12017000016773/1
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Núm. Expedient

107/D46-2017
51220049-FEXP2017/000004
Empresa
SOCIETAT GENERAL D’AUTORS
EDITORS
Nif
G28029643
Factura nº.
0003457672
Import
741,46€
Aplicació Pressupostaria
2017 N 51220049 3347 22610
Núm. Operació
12017000041579/1

I

Antecedents
Les factures a les quals es fa ressenya a la present proposta d’acord corresponen a enriquiments
injustos pel servei de: 111/K56-2017, manteniment 1r trimestre de 2017 dels ascensors ubicats a les
instal·lacions esportives Pavelló Països Catalans i al Camp de Futbol Montigalà a l’edifici principal;
248/K134-2017, reparacions del clima a la biblioteca de Casacuberta i Sant Roc i 107/D46-2017,
drets d’autor corresponents a actes realitzats durant la Festa Major d’Agost 2017. La qual cosa ha
estat justificada als respectius expedients mitjançant els informes tècnics corresponents, de dates
4/04/2017; 09/11/2017 i 16/11/2017 respectivament.
Els expedients han estat informats jurídicament, i han estat sotmesos a la fiscalització prèvia del
senyor interventor municipal, obrant a cadascun d’ells el corresponen informe, de dates 22/05/2017,
01/12/2017 i 04/12/2017 respectivament.
Fonaments de Dret
El art. 25.1.l) LRBRL d’acord amb modificació operada per LRSAL, estableix que els Ajuntaments
exerciran com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les comunitats
autònomes, “la promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure”.
Són un servei mínim de caràcter obligatori per tenir un nombre d’habitants superior amb 20.000,
d’acord amb l’art. 26 c) LRBRL de conformitat amb modificació operada per LRSAL, les
instal·lacions esportives d’ús públic.
L’art. 84.2 lletres d) i k) EAC estableixen que els governs locals de Catalunya tenen en tot cas
competències pròpies, en els termes que determinin les lleis, sobre la regulació i la gestió dels
equipaments municipals i la regulació i la gestió dels equipaments esportius i d’oci i promoció
d’activitats.
L’art. 39 TULE desenvolupa la competència autonòmica i estableix les competències pròpies
municipis en matèria esportiva:
“1 Correspon als municipis:
a) Promoure de manera general l’activitat física i l’esport en llur àmbit territorial, especialment en
l’àrea escolar, i fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i recreatives en el marc de les
directrius de la Generalitat de Catalunya.
b) Construir, ampliar i millorar instal·lacions esportives en llur territori.
c) Vetllar per la plena utilització de les instal·lacions esportives existents en llur terme municipal.
d) Portar un cens de les instal·lacions esportives de llur territori.
e) Vetllar pel compliment de les previsions urbanístiques sobre reserva d’espais i qualificacions de
zones per a la pràctica de l’esport i l’emplaçament d’equipaments esportius.
f) Cooperar amb altres ens públics o privats per al compliment de les finalitats assenyalades per
aquesta Llei.
2 Els municipis de més de cinc mil habitants han de garantir l’existència en llur territori
d’instal·lacions esportives d’ús públic.”
1.
L’article 10.9 del Títol preliminar del Codi civil recull la figura de l’enriquiment sense causa
com a font d’obligacions.
2.
Segons reiterada jurisprudència del TS, concretament, la Sentència del T.S., Sala del
Contenciós Administratiu, de 21 de març de 1991 i que diu
" ...... Porque el enriquecimiento sin causa viene a corregir situaciones de total desequilibrio, en
relaciones que, carentes de ropaje jurídico, materialmente han existido produciendo beneficios
concretos en una de las partes, a costa de la otra. Con ello se originan unos efectos sin causa –
enriquecimiento y empobrecimiento- al no venir respaldados por las formas exigidas en el
régimen administrativo. Más estos efectos sin causa, por la forma, se convierten en
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determinantes de la causa que los corrige y repara. Así pues, ......... la causa del abono no es la
causa del contrato inexistente en lo formal sino la causa de que no se produzca un
enriquecimiento y un empobrecimiento sin causa.”
3.
Donada la manca de regulació puntual i sistematitzada en dret positiu de la institució de
l’enriquiment injust o sense causa, la doctrina jurisprudencial de les Sales Primera i Segona del
Tribunal Suprem ha anat establint els requisits que es consideren necessaris per a la
concurrència d’aquell, per totes la STS de 28 de setembre de 1999, Sala 3ª, Secció 7ª:
“Para que concurra la apreciación del enriquecimiento injusto, son necesarios los siguientes
elementos: a) aumento del patrimonio del enriquecido; b) correlativo empobrecimiento del actor;
c) falta de causa que justifique el enriquecimiento y d) inexistencia de precepto legal que excluya
la aplicación del principio, máxime cuando conforme a reiterada jurisprudencia tanto civil como
contencioso- administrativa, estima que no puede aplicarse el principio prohibitivo del
enriquecimiento, cuando tiene su base en un contrato, en la ley, o en una sentencia, como ha
declarado la Sala Primera del Tribunal Supremo por Sentencia de 14 de diciembre de 1993”.
L’esmentada sentència, determina com a un dels requisits per a la procedència de l’acció per
enriquiment injust o sense causa, “l’empobriment de qui reclama o d’aquell en el nom del qual es
reclami, pecuniàriament acceptable, entès sempre en el seu sentit més ampli, que no provingui
directament del comportament de qui el pateix”.
4.
Així doncs, en el cas objecte del present informe, s’estima l’obligació de pagament de les
factures, sense perjudici de les eventuals responsabilitats que es puguin derivar d’acord amb la
STS de 24 de juliol de 1992 i conforme les previsions de l’article 20 i concordants LRJPAC.
5.
L’article 28 de les Bases d’Execució del Pressupost municipal vigent disposen que, pel que
fa als expedients de contractació menor, tant el seu tràmit com llur quantia, haurà d’ajustar-se al
que disposa el TRLCSP. L’article 138.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
que va aprovar el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic disposa, en relació al
procediment d’adjudicació, que els contractes menors podran adjudicar-se directament a
qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària
per a realitzar la prestació, complint amb les normes establertes en l’article 111. Es consideren
contractes menors els contractes d’import inferior a 50.000 euros, quan es tracti de contractes
d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d’altres contractes, sens perjudici del que disposa
l’article 206 en relació amb les obres, serveis i subministraments centralitzats en l’àmbit estatal.
L’article 72, pel que fa a l’acreditació de la capacitat d’obrar, regula que la capacitat d’obrar dels
empresaris que fossin persones jurídiques s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de
constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en els que constin les normes per les que es regula
la seva activitat, degudament inscrits, en el seu cas, en el Registre públic que correspongui,
segons el tipus de persona jurídica de que es tracti. L’article 54.2, pel que fa a les condicions
d’aptitud, disposa que els empresaris hauran de comptar, així mateix, amb l’habilitació
empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o
prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
6.
La intervenció municipal ha informat els expedients de referència en data 22/05/2017,
01/12/2017 i 04/12/2017 respectivament.
7.
Atès que, la competència per aprovar aquesta proposta d’acord correspon a la Junta de
Govern Local, tal i com disposen les Bases d’Execució del Pressupost (acord de Ple de data
27/06/2017), i que, de conformitat amb la STS 161/2013 de 26 de setembre(BOE Núm. 254 de
23 d’octubre), procedeix que, si s’escau l’esmentada aprovació, l’acord sigui adoptat en sessió
pública de la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió informativa competent per
raó de la matèria, de conformitat amb l’article 123 del ROFRJ, aprovat per reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.”
Proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre
(ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de Govern Local
en sessió pública, previ dictamen favorable de la CIAMB de Badalona Educadora, Justa i inclusiva,
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
Proposta d’Acord
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En conseqüència, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de Govern
Local Pública, adopti la següent proposta i la converteixi en Acord.
PRIMER.- aprovar les factures i la despesa del enriquiment injust a favor de les empreses:
Núm. Expedient
Empresa
Nif
Factura nº.
Import
Aplicació
Pressupostaria
Núm. Operació
Núm. Expedient
Empresa
Nif
Factura nº.
Import
Aplicació
Pressupostaria
Núm. Operació

111/K56-2017
082200-CM-SRC2017/000004
ASCENSORES ERSCE, SA
A08277907
270795
670,87€
2017 N 322 3420 21300

248/K134-2017
50022116-CM-SRC2017/000001
LLONCH CLIMA, SL
B62437314
6269 / 6270
2.078,43€ + 1.138,05€ = 3.216,48€
2017 N 51220046 3321 21200

12017000016773/1

12017000042965/1

107/D46-2017
51220049-FEXP2017/000004
SOCIETAT GENERAL D’AUTORS
I EDITORS
G28029643
0003457672
741,46€
2017 N 51220049 3347 22610
12017000041579/1

Segon.- notificar el present Acord als interessats i al departament gestor.
Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat
Vots a favor: 9
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
20. Aprovació col·lectiva reconèixer un crèdit per factures corresponents a l'any 2017.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local pública
Expedients: 20443039-FEXP2017/000009
- 20443039-FEXP2017/000012 - 20443110FEXP2017/000007 - 20443039-FEXP2017/000013
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 1806/ME-120/17 - 2051/ME-138/17 - 2054/ME-141/17 - 2053/ME-140/17
Procediment d’adjudicació: FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
Objecte dels expedients - Reconèixer un crèdit per la factura presentada corresponent a
l’assistència tècnica en diferents dates per reparacions d’urgència del sistema de detecció
d’incendis de diferents edificis municipals durant el 2017.
- Reconèixer un crèdit per les factures presentades corresponents a subministrament de material
de ferreteria servit per urgència per atendre avaries i peticions urgents de diferents departaments
durant 2017.
- Reconèixer un crèdit per la factura corresponent a reparacions urgents en les rampes
mecàniques del c. Cuba de Badalona producte d’actes vandàlics durant el passat juny/17.
- Reconèixer un crèdit per la factura corresponent als treballs per resoldre avaries urgents en
instal·lacions de climatització d’edificis de Guàrdia Urbana i edificis administratius al 2017.
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Fets
En relació als expedients de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme, i
consten a l’expedient, les actuacions següents:
- Expedient : 20443039-FEXP2017/000009 - Ref. Addicional: 1806/ME-120/17
Informe tècnic de data 29/09/2017.
Informe jurídic de data 02/10/2017.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 16/11/2017.
- Expedient : 20443039-FEXP2017/000012 - Ref. Addicional: 2051/ME-138/17
Informe tècnic de data 15/11/2017.
Informe jurídic de data 15/11/2017.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 23/11/2017.
- Expedient : 20443110-FEXP2017/000007 - Ref. Addicional: 2054/ME-141/17
Informe tècnic de data 15/11/2017.
Informe jurídic de data 15/11/2017.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 23/11/2017.
- Expedient : 20443039-FEXP2017/000013 - Ref. Addicional: 2053/ME-140/17
Informe tècnic de data 14/11/2017.
Informe jurídic de data 15/11/2017.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 23/11/2017.
Consta als expedients relacionats anteriorment informes d’intervenció de dates 16/11/2017,
23/11/2017, 23/11/2017,23/11/2017.
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. 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. No obstant això, l’esmentada atribució ha estat delegada en la
Junta de Govern Local tal com les Bases d’Execució del Pressupost de 2017.
5.- Conforme les previsions de l’article 123.1 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
caldrà sotmetre aquesta proposta a estudi, informe i consulta de la Comissió Informativa de
l’Àmbit de Badalona Habitable prospera i sostenible.
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.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari es proposa al
Tinent d’Alcaldia i regidor de Badalona Habitable per tal que inclogui a l’ordre del dia de la
Comissió Informativa de l’Àmbit de Badalona Habitable Prospera i sostenible i, si escau, de la
Junta de Govern Local pública, per a la seva ulterior resolució, la següent proposta:
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PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de CHUBB IBERIA, SL, amb
NIF B8284435-8, a favor de ELECTRE FERRETERIA, SL, amb NIF B6083418-1, a favor de
THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L., amb NIF B4600189-7, a favor de LLONCH CLIMA,
SL, amb NIF B6243731-4 i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària
següent:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2017 N 20443039 1322 21200

A

12017000035191/2

84,14

2017 N 20443039 9208 21200

A

12017000035191/1

202,09

2017 N 20443039 9208 21200

A

12017000041360/1

180,65

2017 N 20443110 1530 21300

A

12017000041419/1

501,10

2017 N 20443039 1322 21200

A

12017000041387/1

2.914,51

2017 N 20443039 9208 21200

A

12017000041387/2

1.037,65

SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon a l’execució
dels treballs realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent responsable dels
treballs i serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient s’ha complert la
normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra
170903437
170903438
002390
2030018294

Data
18/09/2017
18/09/2017
02/11/2017
23/10/2017

Import
84,14
202,09
180,65
501,10

NIF
ES-B8284435-8
ES-B8284435-8
ES-B6083418-1
ES-B4600189-7

6442
6443

07/11/2017
07/11/2017

2.914,51
1.037,65

ES-B6243731-4
ES-B6243731-4

Tercer
CHUBB IBERIA, SL
CHUBB IBERIA, SL
ELECTRE FERRETERIA, SL
THYSSENKRUPP
ELEVADORES, S.L.
LLONCH CLIMA, SL
LLONCH CLIMA, SL

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
B8284435-8
B6083418-1
B4600189-7
B6243731-4

CHUBB IBERIA, SL
ELECTRE FERRETERIA, SL
THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.
LLONCH CLIMA, SL

Conforme al que preveu l’article 172 del ROFRJEL, com a cap del Servei, dono la meva
conformitat al contingut de la proposta de resolució precedent i trameto les actuacions al Tinent
d’Alcaldia i regidor de Badalona Habitable per tal que proposi a la Comissió Informativa de
l’Àmbit de Badalona Habitable prospera i sostenible que dictamini favorablement aquesta
proposta i a la Junta de Govern Local publica, que resolgui de conformitat.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de resolució
i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació d’atribucions de
data 29/06/2015, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i proposo a la
Comissió Informativa de l’Àmbit de Badalona Habitable prospera i sostenible que dictamini
favorablement aquesta proposta i a la Junta de Govern Local publica, que resolgui de
conformitat.
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RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Junta de Govern Local
publica RESOL d’acord amb la proposta precedent.
Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat
Vots a favor: 9
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
21. Aprovació expedient de reconeixement de crèdit pels treballs de reparació de
pantalla tàctil i el teclat de la controladora topogràfica.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 40729-FEXP2017/000002
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 36/S-6/16
Procediment d’adjudicació: FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
Objecte de l’expedient: Treballs de reparació de pantalla tàctil i el teclat de la controladora
topogràfica
Fets
- En data 28/10/2016, prèvia reglamentaria tramitació com a contracte menor dels treballs de
reparació de pantalla tàctil i el teclat de la controladora topogràfica de l’ajuntament, es va signar
el Full d’encàrrec amb l’empresa adjudicatària identificada, amb càrrec a la despesa i aplicació
pressupostària adequada i suficient:
Partida
Id.Op
Num.Op
Import
2017 N20300000 1500 21300

A

12017000033376/1

1.309,67 EUR

- En data 24 de febrer de 2017 l’empresa Al-top TOPOGRAFIA, S.A. NIF A59524165, va
presentar en el registre municipal la factura corresponent als treballs executats, segons es
detalla a continuació:
Num.Fra
143

Data
11/10/2016

Import
1309,67

Nif
A59524165

Tercer
Al-top TOPOGRAFIA, S.A.

- En data 7 de juny de 2017 el tècnic municipal responsable del contracte de referència va
informar que els treballs facturats s’ajusten a la documentació tècnica corresponent, i es van
executar com a complement tècnic necessari.
- Els serveis realitzats es justifiquen a partir de la corresponent factura presentada per
l’esmentada empresa, la qual s’aprova en aplicació de la doctrina de l’enriquiment injustificat de
l’administració com a reconeixement de crèdit.
- En relació a l’expedient tramitat per al reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a
terme, i consten a l’expedient, les actuacions següents:

Informe tècnic de data 17/10/2016.

Informe jurídic de data 02/11/2017.

Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
24/11/2017.
Fonaments de dret
-Per tractar-se del pagament d’una obligació derivat de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors, ens hem de remetre, com a normativa aplicable, 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
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l’article 176 TRLHL) estableix que “S’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment
del seu reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses
degudament adquirits en exercicis anteriors.”
L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement, aprovar
les despeses derivades d’obligacions contretes degudament adquirides 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 vigents en matèria de Règim Local, i article 22 de les Bases
d’execució del pressupost municipal, aprovades per l’ajuntament Ple en acord adoptat en la
sessió de data 27/06/2017.
Però el ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern Local mitjançant les Bases
d’execució del pressupost municipal les quals, recullen aquesta delegació en l’article 22.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
A la vista de tot l’exposat i salvant un altre criteri fonamentat en Dret, en l’expedient de
referència concorren tots els tràmits contractuals i pressupostaris necessaris per tramitar,
aprovar la despesa, la factura incorporada ordenar-ne el pagament, i, d’acord amb l'article 172
del Reglament d’organització , funcionament i règim jurídic de les entitats locals (RD
2568/1986, de 28 de novembre) , es proposa a l’adopció dels següents acords:
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari es proposa al
primer Tinent d’alcalde i Regidor de Badalona Habitable per tal que inclogui a la Junta de
Govern Local pública, per a la seva ulterior resolució, la següent proposta :
PRIMER.- Aprovar un reconeixement de crèdit a favor d’Al-top TOPOGRAFIA, S.A. NIF
A59524165, per a l’execució dels Treballs de reparació de pantalla tàctil i el teclat de la
controladora topogràfica i la despesa corresponent al crèdit reconegut contreta a l’aplicació
pressupostària següent:
Aplicació pressupostària

Id.Op

Num.Op

Import

2017 N 20300000 1500 21300

A

12017000033376/1

1.309,67

SEGON.- Aprovar la factura incorporada a l’expedient, la qual correspont a l’execució dels
Treballs de reparació de pantalla tàctil i el teclat de la controladora topogràfica, i que ha estat
conformada pel tècnic municipal competent responsable del servei, i atès que segons l’informe
jurídic, precedent a l’expedient s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Num.Fra
143

Data
11/10/2016

Import
1309,67

Nif
A59524165

Tercer
Al-top TOPOGRAFIA, S.A.

TERCER.- Notificar la resolució a l'interessat i comunicar-la al departament gestor del
contracte i a la Intervenció i Tresoreria municipals, per al respectiu coneixement i efectes.
QUART.- Donar compte del present acord a la propera comissió informativa del Ple que es
celebri.
En conseqüència, en atenció als fets i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent i d’acord amb el que preveu la Resolució de l’alcaldessa de 23 i 29 de juny
de 2015, sobre l’impulso de les actuacions municipals, dono plena conformitat al seu contingut,
la valido plenament i , i n’ordeno la seva inclusió en l’ordre del dia de la propera i immediata
sessió de Junta de Govern pública que es dugui a terme, pel seu debat i aprovació.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 88.6 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques la Junta de Govern Pública resol d’acord
amb la proposta precedent.
Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat
Vots a favor: 9
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
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22. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit de l’exercici 2017.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit de l’exercici 2017
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient: 40007134-CONJ-DIVFRA2017/000007
Ref. addicional: JGL 12.17
Interessat: Diversos
Antecedents
1. Les factures/despeses relacionades a continuació han estat conformades pels
serveis/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:
Interessat
NIF

Factura

Data

Concepte

Núm. Exp.

24/2017

26.05.17

Material sanitari per
10103006a les motxilles
CMsanitàries per a les
SRC2017/
Festes de Maig 2017
000001

7996

06.06.17

Assistència tècnica i
so per al dia de la
Guàrdia Urbana
2017

M17-182

31.03.17

Dragclic, SL
B65001893

956

06.10.17

Dragclic, SL
B65001893

655

07.07.17

Badalona Serveis
Assistencials, SA
A59551655

Imas, SL
B61106670
Proselec
Seguridad, SAU
A78623048

Pro-Activa
Serveis Aquàtics,
2017/A/2017345
SL
B62137252

13.09.17

El Badiu 2016, SL
B66840984

3

04.04.17

El Badiu 2016, SL
B66840984

4

22.04.17

Campió
Associats, SL
B60327434

1/170777

02.06.17

Campió
Associats, SL
B60327434

1/170778

02.06.17

1710

03.07.17

Associació
Cultural de Poesia
Pont del Petroli
G63233365

10103006CMSRC2017/
000002
10103006Manteniment equip
CMinspecció paqueteria
SRC2017/
1r trimestre 2017
000004
10103006Programa informàtic
CMgestió policial 3r
SRC2017/
trimestre 2017
000006
10103006Programa informàtic
CMgestió policial 2n
SRC2017/
trimestre 2017
000008
10103007Servei de socorristes
CMaquàtics la nit del
SRC2017/
23.06.2017
000002
10200002Esmorzar de treball
CMal Centre Cultural El
SRC2017/
Carme
000004
10200002Càtering recepció
CMllibreters i escriptors
SRC2017/
Sant Jordi
000004
Subministrament
10200002obsequis
CMprotocol·laris 50è
SRC2017/
aniv.
000005
1r títol lliga del CJB
10200002Reparació atril
CMmetacrilat
SRC2017/
000005
Subministrament de
10200002llibres”Badalona,
finestral d’un temps” CMper a obsequis
SRC2017/
protocol·laris
000006
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Partida
Núm. operació

Import
(euros)

10103007-135022199
12017000040624/1

624,58

10103006-132222799
12017000032123/1

338,80

10103006-132222799
12017000036402/1

693,80

10103006-132222799
12017000040353/1

2.421,21

10103006-132222799
12017000040545/1

2.421,21

10103007-135022709
12017000041658/1

814,67

10200002-922022601
12017000040351/1

154,00

10200002-922022601
12017000040352/1

270,60

10200002-922022601
12017000040357/1

742,17

10200002-922022601
12017000040358/1

102,85

10200002-922022601
12017000040435/1

200,00
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10200002-920321400
12017000036622/1

2.782,55

10200002FEXP2017/
000001

10200002-920321400
12017000036623/1

16.845,16

10200002FEXP2017/
000002

10200002-920322103
12017000037271/1

6.915,88

Subministrament
combustible maig
2017

10200002FEXP2017/
000002

10200002-920322103
12017000037271/1

8.060,71

30.06.17

Subministrament
combustible juny
2017

10200002FEXP2017/
000002

10200002-920322103
12017000037271/1

7.672,27

03.02.17

Certificats T-CAT

013209CMSRC2017/
000005

40832009-491021602
12017000025747/1

918,75

40832009-491021602
12017000025747/1

197,47

570

31.08.17

Injecció Amac, SL
B59558148

583

29.09.17

Solred, SA
A79707345

A/2017/0000603
813

30.04.17

Solred, SA
A79707345

A/2017/0000774
961

31.05.17

Solred, SA
A79707345

A/2017/0000946
656

8524

Consorci
Administració
Oberta de
Catalunya
Q0801175A
Consorci
Administració
Oberta de
Catalunya
Q0801175A
Consorci
Administració
Oberta de
Catalunya
Q0801175A
Consorci
Administració
Oberta de
Catalunya
Q0801175A
Consorci
Administració
Oberta de
Catalunya
Q0801175A
Consultoria
Tècnica Nexus
Geografics, SL
B17525429

Manteniment i
reparació vehicles
parc mòbil del 14.08
al 31.08.2017
Manteniment i
reparació vehicles
parc mòbil setembre
2017
Subministrament
combustible i
autopistes abril 2017

10200002FEXP2017/
000001

Injecció Amac, SL
B59558148

8935

07.03.17

Certificats T-CAT

013209CMSRC2017/
000005

9436

10.04.17

Certificats T-CAT

013209CMSRC2017/
000005

40832009-491021602
12017000025747/1

534,34

Certificats T-CAT

013209CMSRC2017/
000005

40832009-491021602
12017000025747/1

708,70

Certificats T-CAT

013209CMSRC2017/
000005

40832009-491021602
12017000025747/1

1.560,66

40832009-491022799
12017000035383/1

4.777,99

40841008-920422706
12017000036352/1

9.164,44

71500000-922022711
12017000029266/1

1.028,50

9927

09.05.17

10344

12.06.17

2017/A/2017607

29.09.17

Badalona Serveis
Assistencials, SA
A59551655

2017004749

04.10.17

Digestum Legal,
SLP
B64891104

F00340/17

20.06.17

N709515

20.07.17

Serveis procurador
en recurs CA 55/14

71566CMSRC2017/
000006

71500000-922022711
12017000032908/1

399,30

N709570

21.07.17

71566Serveis procurador
CMen recurs CA 395/15 SRC2017/
000006

71500000-922022711
12017000032908/1

399,30

17FJ01745

27.07.17

Serveis procurador
en procediment
1149/15 NE

71566CMSRC2017/
000007

71500000-922022711
12017000033007/1

58,36

Anzizu, López y
Castellanos
Procuradores,
SLP
B58088279
Anzizu, López y
Castellanos
Procuradores,
SLP
B58088279
FJ.M.A.
37683XXXX

40832009Manteniment
CMservidor GIS Intranet
SRC2017/
3r trimestre 2017
000006
Proves mèdiques
40841008aspirants procés
FEXP2017/
selectiu 12 agents
000003
Guàrdia Urbana
71566Honoraris advocat
CMDP 1673/15, PA
SRC2017/
20/2016 i 477/2016
000005
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Wolters Kluwer
España, SA
A58417346

7-10050335

07.09.17

Subscripció anual
El Consultor

71566CMSRC2017/
000009

71500000-922022711
12017000033256/1

2.927,55

2. Consten en tots els expedients els corresponents informes jurídics que justifiquen el perquè
en cada cas no s’ha seguit la preceptiva tramitació administrativa en matèria contractual i/o
altres incidències.
3. En tots els expedients enumerats la Intervenció municipal ha emès sengles informes
específics en què posa de manifest, entre d’altres qüestions, el següent:
“(...)
A l’expedient s’incorpora un informe jurídic emès en data (...) per (...), proposant l’aprovació,
mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit, de la despesa de (...) derivada de la factura
presentada per (...).
No obstant això, per part del departament gestor no s’incorpora a l’expedient cap informe
justificatiu de la motivació de no haver-se procedit a la tramitació del corresponent expedient de
contractació del servei.
En aquest sentit, s’ha de posar de manifest que la factura tramesa no poden conceptuar–se
procedent d’una relació contractual en la mesura que no s’ha procedit a la tramitació i
formalització de cap contracte, com així s’exigeix als articles 27 i 28 del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector públic, i, per tant, les prestacions s’han realitzat al marge dels requisits i
tràmits exigits al text legal indicat.
En tot cas, i com es deriva de l’informe (...) i de les factures conformades per (...), el tercer de
bona fe ha prestat el servei a conformitat de l’Ajuntament i els imports són correctes.
És per això que, en aplicació del principi “d’enriquiment injust”, expressament admès pel
Consell d’ Estat (entre d’altres, en els dictàmens 88/2004 i 1008/2008) i aplicat per la
jurisprudència del Tribunal Suprem en diverses sentències (28 d’abril i 12 de maig de 2008,
entre d’altres) procediria el resarciment de les despeses ocasionades.
En qualsevol cas, i sense perjudici de l’obligació de pagament als tercers que han executat les
prestacions de bona fe, cal posar de manifest la previsió legal d’eventuals responsabilitats
prevista per funcionaris i autoritats en matèria de tramitació de procediments irregulars de
contractació, en els termes previstos per la Disposició Addicional 19ª del TRLCSP; l’article 20
de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú, Llei 7/2007, reguladora
de l’ Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic (Títol VII); l’article 28 de la Llei de Transparència i Bon
Govern, i altre normativa concordant.”
Fonaments de dret
1. L’article 57 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques permet l’acumulació de procediments, amb unicitat en la seva resolució,
quan presentin característiques que guardin identitat substancial o íntima connexió, sempre que
sigui el mateix òrgan qui hagi de tramitar i resoldre el procediment, 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. 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 20 i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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 és el Ple de
l’Ajuntament. No obstant això, l’esmentada atribució ha estat delegada en la Junta de Govern
Local tal com recull l’article 22.6 de les Bases d’Execució del Pressupost de 2017.
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6. Conforme les previsions de l’article 123.1 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
caldrà sotmetre aquesta proposta a estudi, informe i consulta de la Comissió Informativa de
l’Àmbit de Badalona Democràtica.
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 a la Junta
de Govern Local de la següent proposta:
ÚNIC.- Aprovar els reconeixements de crèdit i les factures corresponents que es relacionen a
continuació, en haver estat conformades pels serveis gestors corresponents, i satisfer el seu
import amb càrrec a les partides pressupostàries i operacions que s’indiquen del pressupost
municipal de despeses del 2017:
Interessat
NIF
Badalona Serveis
Assistencials, SA
A59551655

Factura

Data

Concepte
Material sanitari per
a les motxilles
sanitàries per a les
Festes de Maig
2017
Assistència tècnica i
so per al dia de la
Guàrdia Urbana
2017

24/2017

26.05.17

7996

06.06.17

M17-182

31.03.17

Manteniment equip
inspecció paqueteria
1r trimestre 2017

Dragclic, SL
B65001893

956

06.10.17

Programa informàtic
gestió policial 3r
trimestre 2017

Dragclic, SL
B65001893

655

07.07.17

Programa informàtic
gestió policial 2n
trimestre 2017

Pro-Activa
Serveis Aquàtics,
SL
B62137252

2017/A/2017345

13.09.17

Servei de
socorristes aquàtics
la nit del 23.06.2017

El Badiu 2016, SL
B66840984

3

04.04.17

Esmorzar de treball
al Centre Cultural El
Carme

El Badiu 2016, SL
B66840984

4

22.04.17

Càtering recepció
llibreters i escriptors
Sant Jordi

02.06.17

Subministrament
obsequis
protocol·laris 50è
aniv.
1r títol lliga del CJB

1/170778

02.06.17

Reparació atril
metacrilat

1710

03.07.17

Imas, SL
B61106670
Proselec
Seguridad, SAU
A78623048

Campió
Associats, SL
B60327434
Campió
Associats, SL
B60327434
Associació
Cultural de Poesia

1/170777

Núm. Exp.
10103006CMSRC2017/
000001
10103006CMSRC2017/
000002
10103006CMSRC2017/
000004
10103006CMSRC2017/
000006
10103006CMSRC2017/
000008
10103007CMSRC2017/
000002
10200002CMSRC2017/
000004
10200002CMSRC2017/
000004
10200002CMSRC2017/
000005

10200002CMSRC2017/
000005
Subministrament de 10200002llibres”Badalona,
CM-
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Partida
Núm. operació

Import
(euros)

10103007-135022199
12017000040624/1

624,58

10103006-132222799
12017000032123/1

338,80

10103006-132222799
12017000036402/1

693,80

10103006-132222799
12017000040353/1

2.421,21

10103006-132222799
12017000040545/1

2.421,21

10103007-135022709
12017000041658/1

814,67

10200002-922022601
12017000040351/1

154,00

10200002-922022601
12017000040352/1

270,60

10200002-922022601
12017000040357/1

742,17

10200002-922022601
12017000040358/1

102,85

10200002-922022601

200,00
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Pont del Petroli
G63233365

Injecció Amac, SL
B59558148

570

31.08.17

Injecció Amac, SL
B59558148

583

29.09.17

Solred, SA
A79707345

A/2017/00006038
13

30.04.17

Solred, SA
A79707345

A/2017/00007749
61

31.05.17

Solred, SA
A79707345

A/2017/00009466
56

30.06.17

Consorci
Administració
Oberta de
Catalunya
Q0801175A
Consorci
Administració
Oberta de
Catalunya
Q0801175A
Consorci
Administració
Oberta de
Catalunya
Q0801175A
Consorci
Administració
Oberta de
Catalunya
Q0801175A
Consorci
Administració
Oberta de
Catalunya
Q0801175A
Consultoria
Tècnica Nexus
Geografics, SL
B17525429

finestral d’un temps”
per a obsequis
protocol·laris
Manteniment i
reparació vehicles
parc mòbil del 14.08
al 31.08.2017
Manteniment i
reparació vehicles
parc mòbil setembre
2017
Subministrament
combustible i
autopistes abril
2017
Subministrament
combustible maig
2017

SRC2017/
000006

12017000040435/1

10200002- 10200002-9203FEXP2017/ 21400
000001
12017000036622/1

2.782,55

10200002- 10200002-9203FEXP2017/ 21400
000001
12017000036623/1

16.845,1
6

10200002- 10200002-9203FEXP2017/ 22103
000002
12017000037271/1

6.915,88

10200002- 10200002-9203FEXP2017/ 22103
000002
12017000037271/1

8.060,71

Subministrament
combustible juny
2017

10200002- 10200002-9203FEXP2017/ 22103
000002
12017000037271/1

7.672,27

40832009-491021602
12017000025747/1

918,75

8524

03.02.17

Certificats T-CAT

013209CMSRC2017/
000005

8935

07.03.17

Certificats T-CAT

013209CMSRC2017/
000005

40832009-491021602
12017000025747/1

197,47

Certificats T-CAT

013209CMSRC2017/
000005

40832009-491021602
12017000025747/1

534,34

40832009-491021602
12017000025747/1

708,70

9436

10.04.17

9927

09.05.17

Certificats T-CAT

013209CMSRC2017/
000005

10344

12.06.17

Certificats T-CAT

013209CMSRC2017/
000005

40832009-491021602
12017000025747/1

1.560,66

40832009CMSRC2017/
000006

40832009-491022799
12017000035383/1

4.777,99

40841008- 40841008-9204FEXP2017/ 22706
000003
12017000036352/1

9.164,44

Manteniment
servidor GIS
Intranet 3r trimestre
2017
Proves mèdiques
aspirants procés
selectiu 12 agents
Guàrdia Urbana

2017/A/2017607

29.09.17

Badalona Serveis
Assistencials, SA
A59551655

2017004749

04.10.17

Digestum Legal,
SLP
B64891104

F00340/17

20.06.17

Honoraris advocat
DP 1673/15, PA
20/2016 i 477/2016

71566CMSRC2017/
000005

71500000-922022711
12017000029266/1

1.028,50

N709515

20.07.17

Serveis procurador
en recurs CA 55/14

71566CMSRC2017/
000006

71500000-922022711
12017000032908/1

399,30

N709570

21.07.17

71566Serveis procurador CMen recurs CA 395/15 SRC2017/
000006

71500000-922022711
12017000032908/1

399,30

Anzizu, López y
Castellanos
Procuradores,
SLP
B58088279
Anzizu, López y
Castellanos
Procuradores,
SLP
B58088279
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FJ.M.A.
37683XXXX

17FJ01745

27.07.17

Serveis procurador
en procediment
1149/15 NE

Wolters Kluwer
España, SA
A58417346

7-10050335

07.09.17

Subscripció anual
El Consultor

71566CMSRC2017/
000007
71566CMSRC2017/
000009

71500000-922022711
12017000033007/1

58,36

71500000-922022711
12017000033256/1

2.927,55

Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat
Vots a favor: 9
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
23. Resolució de recurs d’interposar per FCC, contra l’acord adoptat per la Junta de
Govern Local, de 25 de setembre de 2017, sol·licitant l’anul·lació de l'esmentat acord i la
seva suspensió cautelar.
Identificació de l’expedient
Assumpte:Resolució de recurs de interposar per FCC, contra l’acord adoptat per la Junta de
Govern Local, de 25 de setembre de 2017, sol·licitant l’anul·lació de l’esmentat acord i la seva
suspensió cautelar.
Expedient: 9/GEST-22/16
Òrgan que resol: unta de Govern Local
ANTECEDENTS
1. Informe de “Diagnosi de serveis públics. Plantejament de les propostes prioritàries per
volum econòmic per a 2017 i següents” (en endavant informe DSP), emès pel senyor J.C.M.,
en data 17 de juny de 2016— en relació al contracte de neteja viària, recollida i trasllat de
residus sòlids urbans i deixalleries, formalitzat amb FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SA” (en endavant FCC), el 28 d’abril de 2010— en el qual s’exposen una sèrie
de fets, presumptament constitutius d’infraccions, de caràcter greu i molt greu.
2. Acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de 28 de novembre de 2016,
d’iniciació d’expedient informatiu per verificar i contrastar els fets exposats a l’informe DSP i
atorgament de tràmit d’audiència a FCC.
3. Proposta de I’instructor de l’expedient informatiu, secretari general de l’Ajuntament de
Badalona, de data 18 de setembre, amb incorporació de les conclusions jurídiques de l’informe
jurídic econòmic emès, en data 18 de juliol de 2017, pels advocats, J.R.C., M.S.S. i J.M.M. del
despatx Barcelona Espai Legal Advocats SLP, per tal de verificar i contrastar els fets exposats
a l’informe DSP
4. Acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de 25 de setembre de 2017, la part
resolutiva el qual, en la seva part resolutiva, transcrita literalment, diu el següent:
PRIMER.- Es proposa a la Junta de Govern Local com a òrgan competent per ordenar la
incoació de l’expedient les següent mesures:
1.- ADOPCIÓ DE MESURES EN RELACIÓ AL FUNCIONAMENT NORMAL DEL SERVEI .

Aprovar proveir les vacants de la RLLT del Departament de Neteja Viaria tal com
s’exposa en la diagnosis i els informes del cap de Departament, d’acord amb allò que disposa
el Reial Decret Legislatiu 5/2015 de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) i del
Decret 214/1990 de 30 de juliol regulador del personal de les entitats locals. Aquesta mesura
vindria justificada per tots els informes emesos al respecte tant per la Diagnosi del Sr. C. com
pels informes dels serveis tècnics municipals i l’informe jurídic emès per Bel Advocats.

Aprovar, si escau, la modificació del Manual Organitzatiu i de funcionament Municipal i de
la RLLT per tal de poder donar compliment a l’apartat 13 del Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars (PPTP) en relació a la coordinació, millora i control de la prestació el servei.

Comunicar els dos apartats anteriors al Servei de Recursos Humans i Organització per tal
que porti a terme la seva execució.
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Aprovar l’elaboració d’un plec de prescripcions tècniques i administratives particulars per
tal de concretar les funcions del servei d’inspecció, control i seguiment directament per
l’Ajuntament en relació amb allò que estableix l’apartat 13.9 del Plec de prescripcions
tècniques particulars (PPTP) i d’acord amb Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
d’aprovació del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). Si bé es veritat
que, tal com diu l’Informe Jurídic de Bel Advocats, no és irregular la contractació de l’empresa
LOVIC per part de l’empresa concessionària i al seu càrrec, el que és evident és que l’apartat
13.9 del PPTP tampoc prohibeix que la contractació sigui per l’Ajuntament amb càrrec al
contracte. Aquesta darrera possibilitat sembla la més adequada doncs permet a l’ajuntament
determinar mitjançant el corresponents PCAP i PPTP les funcions i les responsabilitats de
l’empresa auditora i, a més a més, fer-ne el control, seguiment i si s’escau la sanció per part de
l’Ajuntament a l’empresa contractada. En el context actual és de molt difícil execució doncs no
hi ha cap vincle contractual entre l’ajuntament i l’empresa LOVIC ni tampoc queden
determinades les funcions de cadascú.

Comunicar l’apartat anterior al Departament de Neteja Viària per tal que elabori el plecs
de prescripcions tècniques i al Servei de Contractació per la redacció del plecs de clàusules
administratives particular i confecció de l’expedient de licitació amb la màxima brevetat
possible.
2.- ADOPCIÓ DE MESURES EN RELACIÓ A LA RETRIBUCIÓ DEL CONTRACTISTA.

Establir, en relació a la retribució del contractista, la improcedència d’aplicar els
percentatges corresponents a les Despeses Generals i Benefici Industrial a les amortitzacions i
finançament corresponents a les inversions per establir el servei de conformitat amb l’informe
jurídic del despatx Bel Advocats i el TRLCSP.

Comunicar-ho al Departament de Neteja Viària i a l’Intervenció Municipal als efectes de la
seva aplicació immediata.

Acordar la incoació de l’expedient de revisió dels acords municipals d’aprovació de
certificacions o factures girades pel contractista de conformitat amb allò que disposa l’article
108 i ss. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPAP) per import aproximat de 1.040.637’31€ i d’acord amb la
proposta de l’Informe Jurídic de Bel Advocats.

Comunicar al servei responsable de la tramitació i aprovació de certificacions o facturades
per tal que porti a terme la incoació de l’expedient esmentat a l’apartat anterior d’acord amb
LPAC.
3.- ADOPCIÓ DE MESURES EN RELACIÓ A LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE.

Establir el criteri que de la base del contracte sobre la qual s’aplica la revisió de preus,
caldria excloure els costos financers, les despeses de mà d’obra i l’antiguitat del personal,
contra allò establert a l’article 14 del PPTP i 23 del PCAP i que es quantifica provisionalment
en la quantitat de 3.097.422’47 €, de conformitat amb el dictamen de l’advocacia de l’Estat de
25 de març de 2015 i l’informe jurídic de BelAdvocats.

Acordar la incoació de revisió d’actes administratius de la clàusula 14 del PPTP i 23 del
PCAP de conformitat amb allò que disposa l’article 106 i ss del LPAC.

Comunicar al Servei de Contractació Municipal per tal que d’acord amb les funcions del
Manual d’Organització i Funcionament Municipal porti a terme la incoació de l’expedient
esmentat a l’apartat anterior.
4.- ADOPCIÓ DE MESURES EN RELACIÓ ALS POSSIBLES INCOMPLIMENTS DEL
CONTRACTE.

Incoació d’un expedient sancionador en relació als suposats incompliments posats de
relleu tant per la Diagnosi del Sr. C. i constatats en les declaracions del representant de
l’empresa LOVIC en la seva compareixença en seu municipal (“...al principi del contracte
deurien estar aproximadament a un 80% de compliment de les normes, però en qüestió d’un
mes va passar a ser un compliment del 90% ) i pels propis tècnics municipals responsables del
servei de neteja municipal que en la seva declaració manifesten que no s’ha incoat cap
expedient sancionador “...però si descomptes directes de forma mensual.” Fets que implicarien
la aplicació del regim sancionador regulats a l’apartat 13.10 del PPTP i al TRLCSP. Aquest
apartat s’ha quantificat, sense justificar, per part de la Diagnosi el Sr.C. en la quantitat
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estimada de 3.108.380’56€. No obstant cal posar de relleu els possibles problemes tècnics
d’aplicació del procediment sancionador posats de relleu per l’informe Jurídic de Bel Advocats
per quan el sistema municipal de retribució dels serveis no s’ajusta a allò especificament
previst al plec “No s’aplica el règim de compensacions econòmiques previst als plecs; davant
la prestació d’un servei no satisfactori, deficient o inaceptable , no n’hi ha prou amb que no es
cobri la feina.. cal que s’apliqui el regim de compensacions (que es altament perjudicial als
seus interessos) a mode d’incentiu per a la contractista per millor la prestació – No queda
constància de l’historial d’incompliment o de prestacions inadequades del contractista que
pugui motivar la incoació d’expedients sancionadors”

Encarregar al Departament de Neteja Viària l’elaboració d’un informe detallat de totes les
incidències que han donat lloc als descomptes directes de les factures de l’empresa
contractista i posats de relleu en els informes de LOVIC i a la Diagnosi del Sr. C..

Comunicar al Departament de Neteja Viaria l’aplicació l’article 13.7 del Plec de
prescripcions tècniques en relació al control de prestació del servei de conformitat amb allò
exposat al informe de Bel Advocats.

Encarregar al Servei de Contractació la incoació dels expedients sancionadors que sen
puguin derivar dels apartats anteriors.
5.- ADOPCIÓ DE MESURES EN RELACIÓ A LA FACTURACIÓ DEL CONTRACTISTA .
5.1. Pagament de factures sense contraprestació de serveis. La diagnosi del Sr. C. va efectuar
una relació de factures abonades sense contraprestació de serveis, en concret a l’apartat 7
d’aquella. Per la seva banda, els serveis tècnics municipals i també l’empresa contractista
efectuen una exhaustiva i concreta contestació a totes i cadascuna de les afirmacions de la
Diagnosi per la qual cosa a priori no sembla oportú prendre cap mesura al respecte.
5.2. Facturació infradimensionada oferta recollida de residus. Als apartats 8 i 9 de la Diagnosi
del Sr. C. es fa referència a la suposada proposta a la baixa en la licitació per obtenir
l’adjudicació i passar, després, a facturar més serveis no previstos. També es relaciona dita
circumstància amb el descens de la producció de residus. Per part dels serveis tècnics
municipals no consta resposta al respecte i per part de l’empresa contractista es nega la citada
circumstància. En qualsevol cas, sense entrar en la certesa de les afirmacions de la diagnosi
que calcula en un import de 2.795.319’12€, aquesta és una circumstància que l’Ajuntament
hauria d’haver tingut en compte en la configuració dels PCAP i PPTP i adoptar les mesures de
control per millorar la proposta vigent però es fa difícil en l’actualitat adoptar mesura al
respecte.
5.3. Variació a l’alça dels preus unitaris de l’oferta. En la Diagnosi es fa referència a la variació
a l’alça dels preus unitaris de l’oferta adjudicada. Al informe dels responsables municipals del
servei no es fa referència a aquesta circumstància, per part del contractista s’al·lega que les
variacions són objecte de modificacions de l’acord de ple de data 21 de desembre de 2010 i en
relació a la resta de conceptes que no es cert allò afirmat a la Diagnosi.
5.4 Doble imputació de costos. En l’apartat 10 de la Diagnosi es fa referència a diversos
conceptes que han estat objecte de doble imputació de costos per part del contractista. El
informe dels responsables municipals del servei no especifiquen res al respecte i la societat
contractista al·lega que no és cert allò afirmat pel Sr. C..
5.5. Amortització a període més llarg de l’establert. En el seu apartat 11 la Diagnosi detalla
que hi ha amortitzacions que estan a 10 anys quan d’acord plec, en principi, haurien de tenir
una durada de 8 anys. En aquest sentit, tant els serveis tècnics municipals com el servei de
contractació i l’empresa detallen que dita circumstància es va modificar durant el termini de
licitació i sense perjudici de que la seva adequació hagués hagut de ser més acurada
formalment no se’n deriva cap irregularitat objecte de proposta d’actuació.

En relació a l’actuació d’aquest bloc i en concret els apartats 5.3 i 5.4 als quans no estan
possible per aquesta instrucció afirmar o rebutjar allò exposat en la Diagnosi del Sr. C. per
escapar a l’objecte material de la instrucció es proposaria que la Intervenció Municipal,
d’acord amb les seves atribucions, de fiscalització conjuntament amb el Departament de neteja
Viaria procedeixi a l’estudi dels aspectes detallats per tal de discernir si s’ha produït facturació
no ajustada al contracte i a les normes aplicables.
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A la vista del resultat de la investigació de la Intervenció Municipal i si s’acredita que s’ha
produït errors en la facturació es procedirà de la forma següent:
- Acordar la incoació de l’expedient de revisió dels acords municipals d’aprovació de
certificacions o factures girades pel contractista de conformitat amb allò que disposa l’article
108 i ss de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPAP).
- Comunicar al servei responsable de la tramitació i aprovació de certificacions o
facturades per tal que porti a terme la incoació de l’expedient esmentat a l’apartat anterior
d’acord amb LPAC.
- Incoació d’expedient sancionador en relació a l’increment dels preus unitaris de l’oferta,
doble imputació de costos posats de relleu en l’informe-Diagnosi del Sr. C. d’acord amb
l’Informe Jurídic de Bel Advocats.
- Encarregar al Servei de Contractació la incoació dels expedients sancionadors derivats de
l’apartat anterior.
- Disposar, en el seu cas, que el Servei de Contractació procedeixi a la revisió dels actes
administratius municipals d’aprovació de les tasques efectuades pel contractista amb infracció
dels plecs reguladors i de la normativa vigent a l’objecte de procedir-se a la imposició de les
sancions corresponents.
6.- ADOPCIÓ DE MESURES DE RESPONSABILITAT SOCIAL.

Comunicar aquest acord i el resultat de tots els expedients que se’n derivin a la Fiscalia
Provincial de Barcelona i a l’Oficina Antifrau de Catalunya, d’acord amb la denúncia efectuada
anteriorment per la corporació local en relació als mateixos fets i als requeriments d’informació
i documentació requerits per la pròpia Fiscalia.
7.- ADOPCIÓ DE MESURES DE MILLORA DE LA GESTIÓ.

Establiment de la necessitat d’efectuar-se anualment una auditoria de control financer i
serveis prestats pel contracte, d’acord amb allò que disposen els articles 213 y 218 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals i el Real Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control
intern en les entitats locals del sector públic local.

Creació d’un servei intern o extern de control i seguiment dels principals contractes
municipals amb equips tècnics, econòmics i jurídics capacitats per aquestes tasques.

Establir els equips humans i materials escaients per portar a terme el compliment estricte
del PPTP i, en concret, a l’apartat 13 i 14 i tots els requeriments que s’hi fan, com per exemple,
el detallat a l’apartat 14.4 en relació al contracte de neteja viaria i recollida i trasllat de residus
urbans.

Creació d’un servei especialitzat en la incoació d’expedients sancionadors de tot tipus per
tal de garantir una especialització eficaç en aquests tipus d’expedients i de forma
descentralitzada dels serveis que detecten els possibles fets que puguin donar lloc a les
sancions corresponents.

Dotació de personal suficient al Gabinet Jurídic per tal de poder portar a terme els
expedients de revisió d’actes administratius.

Ampliar l’avaluació permanent del servei públic mitjançant la participació i consulta dels
usuaris i de manera regular sobre llur grau de satisfacció. L’Ajuntament hauria d’establir
indicadors sobre els que elaborar enquestes i l’instrument per portar-ho a terme hauria de ser
el Portal de Transparència d’acord amb la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Informacion Pública y Buen Gobierno i la Llei 19/2014, de 29 de desembre ,de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aprovar la carta de serveis del servei de neteja viària i recollida i trasllat dels residus
sòlids urbans i les deixalleries de la ciutat de Badalona, d’acord amb el que disposa la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Creació d’un grup de treball o comissió de seguiment de totes les propostes d’actuació.
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8.- ADOPCIÓ DE MESURES EN RELACIÓ AL CONTRACTE.

Tramitació d’un expedient de modificació contractual d’acord amb el TRLCSP als efectes
de regularitzar les modificacions efectuades de facto pel Departament de Neteja Viària amb el
contractista, sense seguir el procediment establert. O ordenar-se l’adequació del servei a allò
realment contractat, tal com es dedueix del informe de Diagnosi del Sr. C. i de les
compareixences del personal del Servei de Neteja.

Tramitació d’un expedient de modificació contractual d’acord amb el TRLCSP als efectes
de regularitzar la previsió d’amortitzacions d’actius per sobre del termini previst del contracte
constatades en el informe de Diagnosi del Sr. C. i de la documentació i compareixences del
personal municipal del servei de neteja.

Comunicar els apartats anteriors al Servei de Contractació Municipal i al Departament de
Neteja Viària a l’objecte de portar a terme el mandat municipal.

Establir que la naturalesa jurídica del contracte (de conformitat amb el TRLCSP i demés
Directives Europees de Contractació) de concessió del servei de neteja viària, recollida i
trasllat de residus sòlids urbans i les deixalleries de la ciutat de Badalona és un contracte de
serveis i no un contracte de gestió de serveis públics, per la manca d’assumpció per part del
contractista del risc que comporta l’explotació del servei, segons es desprèn clarament del
règim de retribució del contractista contemplat en els plecs i tal com disposa l’informe de
Diagnosi del Sr. C. i l’informe jurídic del Despatx Bel Advocats. Això comportaria, entre d’altres,
que la durada del contracte seria d’un termini màxim de 4 anys més 2 anys opcionals de
pròrroga, en contra dels 10 anys establerts en el contracte vigent.

Acordar les actuacions prèvies necessàries per a la incoació d’un expedient de revisió de
nul·litat de ple dret o anul·labilitat del contracte, d’acord amb l’article 106 i ss. de la LPAC.
SEGON.- Que la Junta de Govern Local elevi, si s’escau, la proposta al Ple a l’objecte
d’adoptar els acords de la seva competència, d’acord amb allò que disposa la Disposició
Addicional segona del TRLCSP.
5. En data 2 de novembre de 2017 FCC va acusar rebuda de la notificació de l’acord de la
Junta de Govern Local, adoptat en sessió de 25 de setembre de 2017 exposat al precedent
antecedent.
6. Recurs de reposició interposar per FCC, amb data d’entrada el el Registre General d’aquest
Ajuntament de 24 de novembre de 2017 i Núm. 32816, contra l’acord adoptat per la Junta de
Govern Local, adoptat en sessió de 25 de setembre de 2017, sol·licitant l’anul·lació de
l’esmentat acord i la seva suspensió cautelar, en base a les al·legacions que, de manera
succinta, s‘exposaran en les consideracions jurídiques d’aquest informe.
FONAMENTS DE DRET
Normativa aplicable i Consideracions jurídiques
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).
 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 (TRLMRLC).
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques (LPACAP).
 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règimen Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
 Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya (LRJPAPC).
 Llei 5/2005, de 2 de maig de la Comissió Jurídica Assessora (LCJA).
 Decret 69/2006, d’11 d’abril, d’aprovació del Reglament d’organització i funcionament de la
Comissió Jurídica Assessora (ROFCJA).
 Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).
Informe del secretari general de l’Ajuntament, emès en data 12 de desembre de 2017 que,
transcrit, en la part que resulta suficient, diu el següent:
“(...)
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Consideració jurídiques
Primera. Examen de les al·legacions en les que es fonamenta el recurs de reposició.
Al·legació primera: . Falta de competència de la Junta de Govern Local para iniciar i seguir el
expedient informatiu.
L’art. 55 de la LPACAP estableix:
“1. Amb anterioritat a l’inici del procediment, l’òrgan competent podrà obrir un període
d’informació o actuacions prèvies amb la finalitat de conèixer les circumstàncies del cas
concret i la conveniència o no d’iniciar el procediment.
2. En el cas de procediments de naturalesa sancionadora les actuacions prèvies s’ orientaran
a determinar, amb la major precisió possible, els fets susceptibles de motivar la incoació del
procediment, la identificació de la persona o persones que poguessin resultar responsables i
les circumstàncies rellevants que concorrin en uns i altres.
Les actuacions prèvies seran realitzades pels òrgans que tinguin atribuïdes les funciones
d’investigació, esbrinament i inspecció en la matèria i, en el seu defecte, per la persona o
òrgan administratiu que es determini per l’òrgan competent per a l’inici o resolució del
procediment.”
Contràriament al que és manté per FCC, l’art. 55.1 LAPCAP ni “defineix l’expedient informatiu
com un ‘període d’informació o actuació prèvies’ a l’inici del procediment administratiu que
correspongui” ni, com a conseqüència d’això, en el cas que ens ocupa “la competència per
seguir l’expedient informatiu correspon al mateix òrgan competent per incoar el posterior
procediment administratiu que correspongui.”
Pel que fa a la primera afirmació, a la vista del tenor literal de l’art. 55. LPACAP abans
transcrit, el període d’informació o actuacions prèvies no és a l’inici del procediment sinó “Amb
anterioritat a l’inici del procediment”. Efectivament, la informació prèvia és un acte administratiu
previ al/s procediment/s administratiu/s principal/s, per tant, no forma par integrant del mateix.
Es tracta d’un acte administratiu pre-procedimental no d’un acte d’instrucció del/s
procediment/s principal/s. A més, té caràcter potestatiu o discrecional i la seva incoació per
part de l’òrgan competent ve determinada per a l’esclariment dels fets esdevingut, a fi i efecte
de poder evitar la incoació d’expedients principals innecessaris.
Pel que fa a la segona afirmació, l’art. 55. LPACAP no atribueix explícitament a l’òrgan
competent per acordar la incoació d’ofici del procediment administratiu principal la
competència per acordar la informació prèvia, per tant, resulta d’aplicació la normativa general
de procediment o la sectorial reguladora de procediments concrets. En aquest sentit,
l’alcaldia, a la vista de l’informe DSP i, en exercici de les atribucions conferides per l’art. 21.1 d)
LRBRL de “Dirigir, inspeccionar e impulsar els serveis i obres municipals” és òrgan competent
per obrir l’expedient d’informació objecte d’aquest informe. El tercer tinent d’alcalde i regidor de
l’Àmbit de Badalona Democràtica ostenta una delegació general de competències de
l’alcaldessa, en virtut de resolució dictada el 23 de juny de 2015, en matèria d’Hisenda,
Participació, Contractació, Recursos Humans, Transversalitat, Transparència, Comunicació,
Informàtica, Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Estadística i Població´.
La proposta d’acord d’incoació de l’expedient informatiu per verificar i contrastar els fets
exposats a l’informe i la proposta d’aprovació d’una sèrie de mesures relacionades amb el
contracte de referència varen ser elevades pel tercer tinent d’alcaldia i regidor de l’Àmbit de
Badalona Democràtica, a la Junta de Govern Local en sessions de 28 de novembre de 2016 i
25 de setembre de 2017 respectivament, acordant-se, en el punt segon de l’últim acord
esmentat, elevar al Ple l’esmentada proposta a l’objecte d’adoptar els acords de la seva
competència “d’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional segona del TRLCSP.”
Per tant, els referits acords de la Junta de Govern Local en cap cas envaeix les competències
que legalment corresponen al Ple per raó de la matèria, donat que, de conformitat amb
l’establert als punts 1 i 2 de la disposició addicional segona del TRLCS i el vigent cartipàs
municipal, correspon al Ple, com a òrgan de contractació, les competències del contracte que
ens ocupa, en atenció al seu valor estimat i termini, referents a les modificacions contractuals,
la revisió d’ofici de nul·litat o anul·labilitat, la qualificació jurídica del contracte, la revisió d’ofici
per nul·litat de les clàusules del PPTP i PCAP del contracte referides a la revisió de preus,
procediment sancionador i, de conformitat amb l’art. 107.5 LPACA, també resulta el Ple l’òrgan
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competent per declarar la lesivitat de les certificacions i/o factures corresponents al període
comprés entre els anys 2014 i 2017, ambdós inclosos.
Finalment atesa la jurisprudència del TS en relació a la concurrència de la causa de nul·litat de
ple dret prevista a l’art. 47.1 b) LPACAP, consistent en actes dictats per òrgan manifestament
incompetent per raó de la matèria o del territori, exigeix que l’acte s’hagi dictat per un òrgan
manifestament incompetent per raó de la matèria o el territori i, a més, exigeix que l’esmentada
incompetència sigui clara i ostentible i, com diu la pròpia norma, manifesta, és a dir, que no
precisa de cap esforç interpretatiu o argumental per detectar-la No és suficient, doncs, que
l’òrgan que hagi dictat l’acte pugui ser incompetent, sinó que, de forma clara i notòria, ha de
mancar de tota competència respecte d’una determinada matèria, resultant això tan evident
que no sigui necessària una especial activitat intel·lectiva per a la seva comprovació (SSTS de
25 de gener, 12 de novembre i 15 de desembre de 1980; 28 de gener de 1981; 18 y 25
d’octubre de 1982 ;18 d’octubre de 1983; 23 de març de 1984; 24 d’abril de 1985; 12 de juny
de 1985; 20 de febrer de 1990; 30 d’octubre y 10 de novembre de 1992, 14 de novembre de
2000, 23 de novembre de 2001, 21 de maig de 2002, 7 de octubre de 2003, entre d’altres).
En conseqüència en base a l’exposat procedeix desestimar l’al·legació primera respecte de la
concurrència de la causa de nul·litat prevista a l’art. 47.1 b) de la LPACAP.
Al·legació segona: Se han ignorat els informes dels funcionaris. Les conclusions es basen
exclusivament en informes externs i en canvi no mencionen els informes del tècnics
municipals.
Primerament assenyalar que en l’àmbit de l’administració local, a banda dels informes emesos
pels funcionaris d’habilitació nacional, per regla general els informes emesos pel personal
funcionari o laboral no són vinculants i, en tant que constitueix un element de judici s’haurà de
tenir en compte al dictar-se la resolució però, mancarà d’eficàcia si no s’incorpora a la
resolució o acord administratiu.
Així mateix, els informes només gaudiran de presumpció de validesa quan així ho declari una
llei.
En conseqüència, quan l’informe tècnic o jurídic s’utilitza com a mitjà probatori ha de ser
valorat conjuntament amb la resta de mitjans de proba, atès que la seva força probatòria no es
superior a la de qualsevol altra, a excepció que una llei digui el contrari.
Cal fer esment que és l’antagonisme entre els informes que consten a l’expedient informatiu i
la complexitat de la matèria que abasta aspectes jurídics i econòmics el que fonamenta la
contractació d’un despatx especialitzat, contracte que es va tramitar mitjançant el corresponent
procediment, amb publica concurrència.
En conseqüència en base a l’exposat procedeix desestimar l’al·legació segona, donat que no
concorre cap causa de nul·litat prevista a l’art. 47.1 LPACAP.
Al·legació tercera: La conclusió 2 vulnera l’art. 55 de la PACAP. L’acord impugnat vulnera l’art.
55 LPACAP, especialment les mesures previstes a l’apartat 2, relatives a la retribució del
contractista, per decidir qüestions de fons.
No podem compartir l’asseveració realitzada en aquesta al·legació consistent en que “la
resolució que posa fi a l’expedient informatiu ha de limitar-se a establir la conveniència o no de
incoar el procediment que legalment correspongui” donat que la finalitat essencial de
l’expedient d’informació o actuacions prèvies és la de proporcionar els elements de judici
imprescindibles per tal de decidir la incoació o no del/s expedient/s principal/s. En
conseqüència, l’expedient informatiu, en tant que acte discrecional, ha de contenir la motivació
suficient i, en aquest sentit, entre els elements de judicis que conformen la motivació,
necessàriament, s’han d’establir unes conclusions.
Tanmateix, tal i com també s’exposa en aquesta al·legació, “l’acord impugnat posa fi a un
expedient de caràcter merament ‘informatiu’”. Certament, malgrat que la LPACAP no ho
estableixi, és la pròpia funcionalitat i justificació legal de la informació i actuacions prèvies les
que exigeixen que es dicti una resolució administrava que posi fi a l’expedient, tal i com s’ha fet
en l’expedient analitzat, en el qual, en base a les conclusions a les que s’arriba, es proposa la
incoació de diferents expedients.
Cal assenyalar que FCC manté que “la resolució de l’expedient informatiu no pot de cap
manera incorporar pronunciaments de caràcter decisori sobre les qüestions de fons, doncs
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això s’ha de tractar en el futur procediment administratiu que, en el seu cas, s’iniciï”. Així
mateix, contraposa les mesures 3 i 8, referents a la revisió de preus del contracte i a la seva
naturalesa jurídica i duració respectivament — en les quals, segons s’afirma, “només es
donen els efectes d’ordenar la incoació del procediment administratiu en el qual s’haurà de
resoldre la qüestió de fons”— front a la mesura 2, referent a la retribució del contractista, en la
que s’afirma “que l’acord és il·legal doncs resol directament la qüestió de fons, en lloc
d’acordar que es segueixi el procediment que pogués correspondre”.
En relació a l’afirmació sobre la mesura 2, referent a la retribució del contractista, s’ha de
significar que es tracta d’una mesura d’aplicació immediata donat que la conformitat de les
certificacions i/o factures emeses en concepte de prestació del servei objecte del contracte
correspon al responsable del contracte i, per tant, és l’òrgan facultat per verificar si les partides
que les integren s’ajusta a la legalitat i no es tracta de la interpretació del contracte ni de les
seves clàusules del PPTP o PCAP, sinó de comprovar la tramitació i aprovació de les factures
per l’òrgan competent. En aquest cas, el primer tinent d’alcaldia i regidor de l’Àmbit de
Badalona Habitable Democràtica, el qual ostenta una delegació general de competències de
l’alcaldessa, en virtut de resolucions dictades el 23 i 29 de juny de 2015, —en matèria de
Mobilitat, Paisatge, Espai Públic, Habitatge, Patrimoni Històric Artístic, Urbanisme i Ciutat
Intel·ligent i, també el desenvolupament de la gestió econòmica que comprèn les fases
d’autorització i disposició de la despesa, així com el reconeixement i liquidació de l’obligació
d’acord amb el pressupost aprovat— i membres electes que participen en la votació dels acord
de la Junta de Govern Local.
Altrament, la conclusió d’improcedència d’aplicar els percentatges de Despeses Generals i
Benefici Industrial a les amortitzacions i finançament corresponents a la inversió respecte les
certificacions i/o factures dels últim quatre anys, en haver estat conformades i aprovades si
comporta la incoació d’expedient de declaració de lesivitat en haver-se dictats resolucions en
les quals concorre causa d’anul·labilitat prevista a l’art. 48.1 LPACAP.
En conseqüència en base a l’exposat procedeix desestimar l’al·legació tercera, donat que no
concorre cap causa de nul·litat prevista a l’art. 47.1 LPACAP.
Al·legació quarta: S’ha causat indefensió material a FCC.
En aquesta al·legació FCC manté que la indefensió es produeix amb motiu de que “l’acord
impugnat estableix el criteri, d’aplicació ‘immediata’, relatiu a les despeses generals i benefici
industrial en base a un informe jurídic extern emès pel despatx Bel Advocats i altres diligències
practicades en l’expedient, però sense que FCC hagi pogut al·legar sobre les mateixes” i,
afegeix que “no ha pogut exercir el seu dret de defensa respecte de dites diligències” donat
que “quan es va donar audiència a FCC , no constava en l’expedient ni l’informe jurídic extern
ni cap altre diligència que després es van practicar en l’expedient.”
L’atorgament del tràmit d’audiència a FCC es va dur a terme en execució del punt tercer de
l’acord de la Junta de Govern Local, de data 28 de novembre de 2016, d’incoació de
l’expedient informatiu de referència i, mitjançant escrit de 29 de novembre de 2016, es
comunica a FCC de l’esmentat tràmit i se li dona trasllat de l’informe DSP.
Resulta evident, que el motiu de no haver tingut accés a l’informe jurídic emès pel despatx Bel
Advocats és perquè l’esmentat informe es contracta, mitjançant el corresponent expedient, en
la fase de conclusions de l’expedient informatiu, i s’emet el 18 de juliol de 2017.
No obstant això, una vegada notificat, en temps i forma, a FCC, en data 2 de novembre de
2017, l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de 25 de setembre de 2017, es
van personar en les dependències de la Secretaria General de l’Ajuntament, ’11 de novembre
de 2017, representants de FCC sol·licitant vista de l’expedient. Aquell mateix dia varen
consultar expedient, del qual van sol·licitar determinades fotocòpies. En data 13 de novembre
se li va fer entrega a un representant de FCC de la documentació sol·licitada, entre d’altres
fotocòpia de l’informe de Bel Advocats.
Per últim, hem de recordar la doctrina jurisprudencial del TS i AN en aquesta matèria, que es
troba recopilada en la STSJ de Castilla i León 104/2012, de 24 de febrer en el seu fonament
jurídic segon :
“Segundo
(...)
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Como recuerda la STSJ de Albacete de 22 de septiembre de 2009 el "tramite de información
reservada" previsto en el artículo 28 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero , por el que se
aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración
General del Estado, no es sino la concreta aplicación al ámbito disciplinario de la función
pública de lo previsto de manera general en el artículo 69.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (el "período de información previa"). En ambos casos se trata de un
trámite potestativo que no inicia "per se" el procedimiento, pero que puede servir de
fundamento para iniciarlo, pudiendo entonces unirse al expediente disciplinario. Se trata de una
actividad interna o un estudio previo a la incoación del expediente disciplinario ( STS de 8 de
julio de 1983 ; Ponente: G. de J.).
La jurisprudencia ha hecho algunas precisiones más a propósito del trámite de información
reservada, y es que el carácter de "reservada" debe ser tenido en cuenta por el órgano decisor
a la hora de valorar su contenido ( ATC 204/1993 ). Tampoco es necesario dar traslado y
audiencia de la fase de información reservada ( ATS de 5 de junio de 1985 ; Ponente: P.T.). No
obstante, en el caso de no llegarse a iniciar el expediente disciplinario, la información reservada
puede ser igualmente consultada por el interesado, pues a pesar de su carácter de reservada,
no existe norma alguna que otorgue a ésta el carácter de secreta ( STSJ de Madrid de 24 de
junio de 2006 ).
Como ya se ha dicho, las diligencias de información reservada no forman parte del expediente
disciplinario, por lo que no se computan ni a efectos de caducidad del procedimiento, ni a
efectos de interrupción del plazo de prescripción de la conducta sancionable ( art. 20.2 RD
33/1986 ).
En el ámbito del procedimiento administrativo sancionador (y dentro de éstos, en el específico
del procedimiento disciplinario) ello supone una doble garantía, pues en el caso de no
estimarse necesario la apertura de un expediente administrativo (sancionador, no se olvide) se
evita la iniciación del mismo y la atribución del carácter de expedientado al sujeto. Por ello la
fase de información reservada no debe ser notificada al interesado. Como señala la
jurisprudencia, el trámite de información reservada tiene como fin evitar una rápida incoación
del expediente disciplinario. Por ello deben decaer las alegaciones de la parte apelante sobre la
secuencialidad del trámite de información reservada y el trámite de iniciación del procedimiento
administrativo disciplinario. "
Y llegados a este extremo hemos de decir que el art. 28 del Real Decreto 33/1986, de 10 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la
Administración del Estado, lacónicamente regula la posibilidad de abrir una información
reservada, con carácter previo al inicio del expediente disciplinario. Sobre esta eventualidad la
jurisprudencia tiene declarado, invariablemente, que la información reservada tiene como única
finalidad la verificación si existen indicios para incoar o no el expediente disciplinario. Cuestión
diferente es la utilización posterior de los elementos fácticos averiguados durante aquella
información reservada, lo que luego se examinará.
Como señala la STSJ de Madrid de 12 de julio de 2011 "... la incorporación de tales
actuaciones previas al expediente sancionador y su valor probatorio ha sido admitida por el
Tribunal Constitucional desde el principio, baste al respecto la sentencia 56/98, de 16 de marzo
, que comienza recogiendo la abundante doctrina en el sentido que "los principios esenciales
reflejados en el art. 24 de la Constitución en materia de procedimiento han de ser aplicables a
la actividad sancionadora de la Administración ( STC 18/1981 , fundamento jurídico 2.º), a que
entre dichos principios se encuentra el que inspira el contenido del derecho a la presunción de
inocencia ( STC 76/1990 , fundamento jurídico 8.º: "no puede suscitar ninguna duda que la
presunción de inocencia rige sin excepciones en el ordenamiento sancionador y ha de ser
respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, sean penales, sean administrativas"), y
a que aquella aplicación no tiene un alcance "literal", sino el que requiere la preservación de
"los valores esenciales que se encuentran en la base del precepto, y la seguridad jurídica que
garantiza el art. 9 de la Constitución " ( STC 18/1981 , fundamento jurídico 2.º). En esta última
pauta hemos insistido, también con otras palabras en múltiples resoluciones, postulando una
aplicación de las garantías procesales al procedimiento administrativo sancionador "en línea de
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principio" ( STC 66/1984 , fundamento jurídico 1.º), cautelosa ( SSTC 246/1991 , 197/1995 ) y
respetuosa con la naturaleza de este procedimiento ( SSTC 22/1990 , 246/1991 ); y
rechazando que dicha aplicación pueda realizarse de modo mimético, inmediato ( STC
181/1990 ), o automático ( STC 197/1995 ).
Como establece el Tribunal Supremo en su sentencia de 6 de mayo de 2011 (Recurso
5225/2007 ) "a la hora, pues, de calibrar si las diligencias impugnadas generaron un efecto
material de indefensión o, si se quiere, si fueron practicadas sin las mínimas condiciones que
avalaban su posible fiabilidad, no se trata de aplicar directamente el molde que los valores de
justicia y seguridad imponen al proceso penal, a la prueba penal, sino de comprobar si
concurren, las garantías que dichos valores exigen a aquel procedimiento en consideración a
su peculiar naturaleza y finalidad....
Así las cosas, lo que los valores que subyacen a los derechos fundamentales en juego exigen
a las diligencias de prueba en el orden administrativo son unas mínimas condiciones objetivas
y subjetivas que hagan posible su fiabilidad. Y si las primeras parecen centrarse en su
normatividad y en la posibilidad de contradicción, las segundas aluden a las características del
sujeto que las practica".
Y desde este planteamiento general señala la citada sentencia 56/98 , en relación con la
denominada "información reservada" que precedió a la apertura del expediente disciplinario y
que después se incorporó a él, que "con independencia de que la peculiar característica que
domina y da nombre a esta diligencia (su carácter inicialmente "reservado") deba ser tenida en
cuenta por el órgano decisor a la hora de valorar su contenido, debe señalarse que de las
condiciones en las que se practicó no se infiere la necesidad de proscribir su valoración para
salvaguardar el equilibrio esencial del procedimiento y para impedir un posible efecto material
de indefensión (así, ATC 204/1993 ). Adviértase que, por una parte, dicho informe fue
encargado conforme a Derecho por el Ministerio de Justicia a un funcionario concreto en el
ejercicio regular de su función y en que dicho funcionario describió pormenorizadamente su
actividad para realizarlo y los fundamentos fácticos de sus conclusiones. Obsérvese también
que su escrito se incorporó al expediente una vez incoado éste y que, de nuevo con
independencia de las oportunidades de defensa que el hoy recurrente tuviera en la fase
judicial, ello le dio oportunidad de rebatir su contenido en las dos ocasiones en las que se le
concedió audiencia y de solicitar un nuevo testimonio de su autor, en general, las diligencias
que estimara convenientes para sustentar su contradicción...."
Ahora bien, como recuerda la Sentencia de la Audiencia Nacional de 25 de mayo de 2011
terminada la información reservada, en la que puede no darse intervención alguna al
investigado, cabe que la autoridad que ostente la competencia acuerde la incoación del
expediente, sin que forme parte del mismo aquella información, y que por lo tanto no puede
servir de fundamento para la sanción, de modo que su contenido carece de interéssalvo que se
reproduzca en el expediente sancionador, con audiencia del interesado (Audiencia Nacional,
Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4.ª, Sentencia de 28 Nov. 2007, rec. 214/2007).
La información reservada es contingente y previa, y puede incorporarse al expediente, si bien
lo relevante son las pruebas que se practican en el marco del procedimiento disciplinario
(Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso- administrativo, Sección 5.ª, Sentencia de 22 Jul.
2004, rec. 104/2004), en el que han de reflejarse y constatarse las pruebas de cargo que sin
lugar a dudas destruyan la presunción de inocencia que asiste al funcionario sujeto a
expediente (artículo 24 CE).
i que matèria en aqueta matèria Así las cosas, lo que los valores que subyacen a los derechos
fundamentales en juego exigen a las diligencias de prueba en el orden administrativo son unas
mínimas condiciones objetivas y subjetivas que hagan posible su fiabilidad. Y si las primeras
parecen centrarse en su normatividad y en la posibilidad de contradicción, las segundas aluden
a las características del sujeto que las practica".
Y desde este planteamiento general señala la citada sentencia 56/98 , en relación con la
denominada "información reservada" que precedió a la apertura del expediente disciplinario y
que después se incorporó a él, que "con independencia de que la peculiar característica que
domina y da nombre a esta diligencia (su carácter inicialmente "reservado") deba ser tenida en
cuenta por el órgano decisor a la hora de valorar su contenido, debe señalarse que de las
condiciones en las que se practicó no se infiere la necesidad de proscribir su valoración para
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salvaguardar el equilibrio esencial del procedimiento y para impedir un posible efecto material
de indefensión (así, ATC 204/1993 ). Adviértase que, por una parte, dicho informe fue
encargado conforme a Derecho por el Ministerio de Justicia a un funcionario concreto en el
ejercicio regular de su función y en que dicho funcionario describió pormenorizadamente su
actividad para realizarlo y los fundamentos fácticos de sus conclusiones. Obsérvese también
que su escrito se incorporó al expediente una vez incoado éste y que, de nuevo con
independencia de las oportunidades de defensa que el hoy recurrente tuviera en la fase
judicial, ello le dio oportunidad de rebatir su contenido en las dos ocasiones en las que se le
concedió audiencia y de solicitar un nuevo testimonio de su autor, en general, las diligencias
que estimara convenientes para sustentar su contradicción...."
Certament, contràriament al que manté FCC, no s’ha produït cap tipus d’indefensió atès que
es va atorgar tràmit d’audiència.
En conseqüència en base a l’exposat procedeix desestimar l’al·legació, donat que no concorre
cap causa de nul·litat prevista a l’art. 47.1 LPACAP.
Al·legació cinquena: S’han sustret competències decisòries del Ple
En base a les consideracions jurídiques exposades a les al·legacions primera i tercera
d’aquest informe, que es donen per reproduïdes, es desestima l’al·legació cinquena formulada
per FCC.
En conseqüència en base a l’exposat procedeix desestimar l’al·legació cinquena segona,
donat que no concorre cap causa de nul·litat prevista a l’art. 47.1 LPACAP.
Al·legació sisena: Error patent en el criteri de la conclusió 2
En aquesta al·legació la recurrent qüestiona la correcció del plantejament de l’informe jurídic
emès pel despatx Bel Advocats i conclou que aquest “queda completament desvirtuat”
Altrament, sosté la procedència d’aplicar les despeses generals i beneficis industrials a les
amortitzacions i finançament en base a la clàusula 14 del PPTP i del model de certificació de
l’Annex XIII, així com dels informes dels serveis tècnics municipals, els estudis previs a la
licitació, les aclariments durant la licitació de l’Annex 14 del PPTP i els actes propis de
l’Ajuntament.
Considerem que no és objecte d’aquest informe, la valoració dels esmentats informes i
actuacions.
Respecte la afirmació de que l’Ajuntament no pot anar contra els seus propis actes, donem
per reproduïda les argumentacions contingudes al paràgraf 4 i 5 sobre l’al·legació tercera i
afegim que, és precisament la correcte preservació de la llei del contracte que ens ocupa, en
tant que conseqüència dels principis de publicitat, concurrència, igualtat i no discriminació que
informen la contractació del sector públic, la que justifica la concurrència d’interès general per
adequar a la legalitat les partides que integren les certificacions i/o factures emeses per la
prestació del servei objecte del contracte.
En conseqüència en base a l’exposat procedeix desestimar l’al·legació tercera, donat que no
concorre cap causa de nul·litat prevista a l’art. 47.1 LPACAP.
Segona. Anàlisi de la concurrència de circumstàncies que motivarien la suspensió de l’acte
sol·licitada per FCC.
L'art. 117 LPACAP estableix la interposició de qualsevol recurs, excepte en els casos en què
una disposició estableixi el contrari, no suspendrà l’execució de l’acte impugnat. Així mateix,
disposa que, no obstant l’establert l'apartat anterior, l’òrgan competent per resoldre el recurs,
amb la ponderació prèvia, suficientment raonada, entre el perjudici que causaria a l'interès
públic a tercers la suspensió i el perjudici que es causa al recurrent com a conseqüència de
l'eficàcia immediata de l'acte recorregut, pot suspendre, d’ofici o a sol·licitud del recurrent,
l'execució de l'acte impugnat quan concorrin alguna de les següents circumstàncies:
a) Que l'execució pugui causar perjudicis d’impossible o difícil reparació;
b) Que la impugnació es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret que preveu
l'art. 47.1 d'aquesta de la pròpia Llei.
De conformitat amb l'exposat, procedeix examinar si en el cas que ens ocupa s‘acompleixen els
requisits substantius que motivarien la suspensió de l’eficàcia de la resolució de referència.
Les causes invocades en la petició són :
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- Acte dictat per òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria o el territori, prevista a
l’art. 47.1 b) LPACAP
- Acte dictat prescindint total i absolutament del procediment legalment establert, prevista a
l’art. 47.1 e). No obstant això, en l’escrit d’al·legacions no queda ubicada en cap de les
al·legacions.
La doctrina del «fumus bonis iuris» o aparença de bon dret de la mateixa, permet valorar amb
caràcter provisional l’existència del dret a la suspensió als únics efectes de la mesura cautelar.
Ateses les argumentacions jurídiques exposades a consideració jurídica primera, es considera
que no concorre la doctrina del "fumus bonis iuris, per la manca de solidesa de les causes
al·legades i, per tant, no es fonamenta la suspensió.
Pel que fa a la ponderació prèvia, suficientment raonada, entre el perjudici que causaria a
l'interès públic i a tercers la suspensió i, el perjudici que es causa al recurrent com a
conseqüència de l'eficàcia immediata de l'acte recorregut, hem de significar que la recurrent no
ha concretat els possibles perjudicis que podrien comportar la no suspensió de l’acte impugnat.
En aquest sentit, la valoració de la impossibilitat o dificultat de la reparació dels danys en
relació amb l'interès públic, com a excepció al principi general de l’executorietat dels actes
administratius, respon al principi de seguretat jurídica i, en tot cas, de conformitat amb la
reiterada doctrina jurisprudencial emesa al respecte, la càrrega de la prova de les dades de fet
que integren el supòsit necessari per provocar la suspensió, correspon a aquell que la sol·licita.
En el cas que ens ocupa l’interès públic és més intens que el particular, atesa la gravetat dels
fets que són objecte de l’expedient informatiu i ateses les mesures proposades i que varen ser
aprovades per la Junta de Govern Local, de 25 de setembre de 2017, acord en el també
s’aprovà elevar al Ple l’esmentada proposta a l’objecte d’adoptar els acords de la seva
competència d’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional segona del TRLCSP.
(...)”
Vistes la Llei 7/1985, de 2 d’abril de 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, el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic, aprovat per Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, el Reglament Orgànic
Municipal i d’altres d’aplicació, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.- Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposar per FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA”, en data 24 de novembre de 2017, contra l’acord
adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de 25 de setembre de 2017, de mesures en
relació al contracte de neteja viària, recollida i trasllat de residus sòlids urbans i deixalleries,
formalitzat amb FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA”, el 28 d’abril de
2010, en base a les consideracions jurídiques exposades a la part expositiva d’aquest acord.
SEGON.- Denegar la sol·licitud de suspensió cautelar de l’acord objecte de recurs de
reposició, adoptat per la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de 25 de setembre de 2017,
en base a les consideracions jurídiques exposades a la part expositiva d’aquest acord.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats.
(.../...)
ACORD
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i raonaments jurídics de la Proposta precedent , la
Junta de Govern Local RESOL de conformitat.
Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat
Vots a favor: 9
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
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24. Aprovació de l’adjudicació - mitjançant procediment negociat sense publicitat per
raons tècniques - del contracte de patrocini per a la difusió de la marca "BADALONA ÉS
FUTUR" i altres accions publicitàries de l'Ajuntament de Badalona al Joventut de
Badalona Sociedad Anónima Deportiva.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Aprovació de l’adjudicació – mitjançant procediment negociat sense
publicitat per raons tècniques - del contracte de patrocini PER A LA DIFUSIÓ DE LA MARCA
“BADALONA ÉS FUTUR” I ALTRES ACCIONS PUBLICITÀRIES DE L’AJUNTAMENT DE
BADALONA al JOVENTUT DE BADALONA SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA
Òrgan que resol: La Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia-Presidència
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Núm. expedient: 99/NEG-7/17
Antecedents
1.- Mitjançant Resolució de data 17 de novembre de 2017, l’Alcaldessa Presidenta de
l’Ajuntament de Badalona, previ expedient instruït a l’efecte que va ser informat jurídicament, va
ordenar la incoació d’un expedient de contractació del possible patrocini del Joventut de
Badalona, Sociedad Anónima Deportiva i va acordat que, a través dels serveis de l’Àmbit de
Badalona Transformadora, àrea promotora del contracte, es realitzin les actuacions
preparatòries del contracte, sol·licitant els informes corresponents i justificant la necessitat
d’interès públic que empara la contractació que s’impulsa, i encarregant al Departament de
Comunicació que confeccioni el plec de prescripcions tècniques que proposa per a regir
l’esmentat contracte.
2.- En data 21 de novembre de 2017, la cap del Servei de Comunicació va emetre un informe
relatiu a la necessitat de difondre i incrementar el coneixement de la ciutat de Badalona. En
aquest informe es posa de manifest que la fórmula del patrocini esportiu permet complir amb
aquest objectiu publicitari i es proposa la celebració d’un contracte de patrocini amb el
JOVENTUT DE BADALONA SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA, atesa la seva trajectòria
esportiva de renom a la ciutat, essent un equip de primer nivell de competició, molt vinculat a la
imatge de la ciutat de Badalona, com a instrument per a potenciar la seva imatge o missatges
associats a aquesta.
3.- Al referit informe dels tècnics municipals esmentats, s’hi adjunta un estudi de costos
elaborat per l’empresa PCATS COMUNICACIÓ en el qual els serveis tècnics fonamenten la
justificació del preu del contracte, d’acord amb el preu de mercat i amb el valor de les
contraprestacions a efectuar per l’entitat patrocinada, pels impactes d’imatge en els mitjans de
comunicació audiovisuals (ràdio, premsa, TV) com en les xarxes socials, atès que l’entitat
patrocinada juga en competicions d’alt nivell i gran difusió i ressò mediàtic.
4.- Pels serveis tècnics del Departament de Comunicació es va elaborar el plec de condicions
tècniques que ha de regir el contracte de patrocini.
5.- Es va elaborar també el plec de clàusules administratives particulars que es proposa per a
regir el contracte de patrocini i que, de conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional
Segona, apartat 7, del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, va ser informat en
data 1 de desembre de 2017 pel secretari general i per l’interventor general.
6.- En sessió de data 4 de desembre de 2017, la Junta de Govern Local, per delegació de
competències atribuïdes a l’ alcaldessa aprovà, entre d’ altres, els acords que es transcriuen
literalment a continuació:
“PRIMER.- Aprovar el Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars
que conformen l’expedient de contractació indexat amb el número 99/NEG- 7/17 corresponent
al contracte patrocini al JOVENTUT DE BADALONA SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA PER
A LA DIFUSIÓ DE LA MARCA “BADALONA ÉS FUTUR” I ALTRES ACCIONS
PUBLICITÀRIES DE L’AJUNTAMENT DE BADALONA, NÚM. EXP 99/NEG-7/17, per un
pressupost de 5.808.000,00 euros (IVA inclòs al tipus del 21%), a raó de 4.800.000 euros el
valor base del contracte i 1.008.000,00 euros en concepte d’IVA al tipus indicat.
SEGON.- La despesa màxima derivada d’aquesta contractació durant el present exercici de
2017 és de 145.200,00 euros (120.000,00 euros del valor base del contracte, més 25.200,00
euros de l’IVA del tipus 21%) que es finançarà amb càrrec a la partida número
10205011/4913/22602 del Pressupost Municipal vigent de 2017.
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La despesa màxima derivada d’aquesta contractació per a la resta d’exercicis pressupostaris
restarà sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos municipals corresponents a les futures anualitats que comprengui l’execució
d’aquest contracte per atendre el seu pagament.
TERCER.- Procedir a l’ obertura del procediment negociat, a l’empara del que disposa l’art.
170.d) del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic.
QUART.- Comunicar aquesta resolució al Servei de Comunicació, i a l’ Intervenció municipal.”
7.- El dia 5 de desembre de 2017, es va convidar al Joventut de Badalona Sociedad Anonima
Deportiva a participar en aquest procediment segons consta acreditat documentalment en l’
expedient de contractació de referència, atorgant-lo un termini per a presentar la seva
proposició, cas d’ estar interessat, que finia el dia 12 de desembre de 2017 a les 13.30 hores.
8.- Dins l’ esmentat termini i més concretament, el dia 11 de desembre de 2017 va presentar
proposició, d’ acord amb el registre de pliques que consta en l’ expedient, datat d’ aquell dia.
9.- L’ objecte del contracte el constitueix el patrocini de l’Ajuntament de Badalona al Joventut de
Badalona SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA per a la difusió de la marca “Badalona és futur” i
altres accions publicitàries de l’Ajuntament de Badalona, tot de conformitat amb les condicions
del plec de prescripcions tècniques.
10.- D’ acord amb la clàusula 1.2 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’
aquest contracte, l’adjudicació i la formalització d’ aquest contracte quedava condicionada a la
disponibilitat per part de l’ Ajuntament de Badalona, de la marca “Badalona és futur”, amb els
seus elements gràfics, que haurà de ser inscrita en el Registre de Patents i Marques (Oficina
de Patents i Marques, Ministeri d’ Indústria) .
11.- A efectes de la determinació del procediment d’adjudicació a seguir i els requisits de
publicitat, el valor estimat d’ aquest contracte és de 4.800.000,00.-euros (IVA exclòs al tipus del
21% vigent), corresponent a un període contractual de 4 anys.
12.- El pressupost anual i tipus licitatori és d’ 1.200.000 euros, corresponent al període d’ un
any de contracte, import que l’ oferta del licitador no pot superar.
Amb els termes previstos a la clàusula 3.2 del plec de clàusules administratives particulars
regulador d’ aquest contracte, aquest import anual no es modificarà a l’alça. Això és, si l’equip
es classifica per jugar els partits de play off de la lliga regular, per disputar la Copa del Rei o
alguna competició europea durant el període de vigència del contracte, l’import del contracte es
manté en les xifres recollides en l’ esmentat plec (en endavant, PCAP).
13.- En data 11 de desembre de 2017 es procedeix a obrir a les dependències del Departament
Central de Contractació – lloc de presentació de les proposicions establert en aquesta licitació
de conformitat amb el PCAP que el regula - el sobre A de la proposició presentada per la única
empresa a la qual – per raons tècniques – s’ ha convidat a participar en aquest procediment, la
de l’ entitat Joventut de Badalona SAD. De conformitat amb el que preveu la clàusula 6.1.5 del
PCAP s’examina la documentació inclosa dins l’esmentat sobre als efectes de verificar si
aquesta entitat acompleix amb els requisits de solvència i capacitat exigits i es detecta el
següent quant a l’ assegurança de caució presentada com a garantia definitiva:
No està intervinguda per fedatari públic.
No està dipositada a la Tresoreria Municipal d’ aquest Ajuntament i per tant, manca la
carta de pagament.
El document assenyala que el beneficiari és l’Ajuntament de Caspe i no l’Ajuntament de
Badalona.
El nom del contracte i la referència de l’ expedient no estan correctament ressenyats.
14.- En data 12 de desembre de 2017, a instàncies de la Tresoreria Municipal, s’ha comunicat
Joventut de Badalona SAD la no admissibilitat de l’assegurança de caució presentada com a
garantia definitva, prestada per la companyia CASUALTY & GENERAL INSURANCES
COMPANY (EUROPE) LIMITED, amb seu social a GIBRALTAR atès que des de la Tresoreria
Municipal s’ha fet la consulta a la pàgina de registres públics de la Dirección General de
Seguros i d’acord amb les consultes efectuades amb el NIF què faciliten no surten com a
autoritzats per operar a Espanya. Feta la mateixa teva consulta per la denominació, no apareix
associada a cap NIF ni NIE. Tampoc el Sr. C.M.S. està registrat como representant en la
Dirección General de Seguros. Per la qual cosa, la Tresoreria municipal considera que no pot
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acceptar com a garantia la presentada en la documentació administrativa, atès que no
s’acredita la solvència ni la capacitat d’obrar en territori espanyol.
15. En tractar-se d’ uns defectes esmenables d’ acord amb el que preveu l’ article 68 de la Llei
39/2015, d’ 1 d’ octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
en la mateixa data s’ adreçà un correu electrònic a l’ adreça assenyalada per l’ empresari a
efectes de notificacions mitjançant el qual se li atorgava un termini per a l’ esmena d’ aquests
defectes de deu dies hàbils
16.- Tanmateix s’ha procedit a, a obrir el sobre B de la proposició presentada per aquest
empresari, el contingut del qual l’ ha d’ integrar l’ oferta econòmica seguint el model de
proposició de l’ annex I del PCAP de conformitat amb el que preveu la clàusula 9.2 del PCAP,
obtenint-se el següent resultat: Un preu anual per aquest contracte de 1.200.000,00 euros
(IVA exclòs); per tant, es troba dins del tipus licitatori i es considera vàlida.
17. S’ha procedit a subsanar els defectes relatius a la garantia definitiva, que ha estat
constituïda a la Tresoreria Municipal amb número de carta de pagament 12017000046036 .de
data 14 de desembre de 2017.
18. En data 12 de desembre de 2017 el Cap de Serveis Jurídics de l’Àrea de Badalona
Transformadora ha emès un informe relatiu a l’estat de tramitació del registre a favor de
l’Ajuntament de Badalona de la marca objecte de difusió del contracte “Badalona es futur”, en el
que es posa de manifest que :
En data 1 de desembre de 2017 es van presentar per part d’aquest Ajuntament sol·licituts de
registre de marca números M3694086 (denominativa) i M3694093 (mixta) de “Badalona és
futur”.
Fonament de Dret
L’article 38 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques, quan diu protecció provisional,
afirma:
1. El dret conferit pel registre de la marca només es podrà fer valer davant tercers a partir de la
publicació de la seva concessió. No obstant això, la sol·licitud de registre de marca confereix al
seu titular, des de la data de la seva publicació, una protecció provisional consistent en el dret a
exigir una indemnització raonable i adequada a les circumstàncies, si un tercer hagués estat
realitzat, entre aquesta data i la data de publicació de la concessió, un ús de la marca que
després d'aquest període quedaria prohibit.
(..)
Conclusions
Des del moment del la presentació de la sol·licitud de la marca es gaudeix del dret de prioritat i
de preferència sobre qualsevol altre signe igual o similar que es presenti posteriorment a
Espanya per a les citades classes, gaudint de la protecció provisional sementada de l’art. 38 de
la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques.
19. Aquest informe s’ acompanya del document comptable A – datat del dia 11 de desembre de
2017 - realitzat per un import de 145.200,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària
número 10205011-4913-22602 del pressupost municipal vigent, amb el número d’operació
12017000041797/1, que ha de servir per atendre la despesa que s’estima que se’n deriva
d’aquest contracte per a l’ any 2017.
Fonaments jurídics
1. Per a l’adjudicació d’aquest contracte, s’han complert els tràmits previstos en relació al
procediment negociat sense publicitat, d’acord amb el que preveu l’ article 169 i pel motiu de l’
article 170 d) del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’ aprovà el Text Refós de la Llei
de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP).
2. A la vista de la tramitació assenyalada en els antecedents d’aquest document, s’escau
endegar els tràmits administratius per a l’adjudicació del contracte que estableix el TRLCSP i el
Reglament de desenvolupament de la Llei de contractes del sector públic, amb les
corresponents operacions pressupostàries d’autorització i disposició de la despesa, que
preceptuen el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG 2/2004, de 5 de
març) i el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa.
3. En aquest sentit, l’empresa JOVENTUT DE BADALONA SOCIEDAD ANÓNIMA
DEPORTIVA, amb NIF A60105368, que ha estat proposada per a l’adjudicació d’aquest
contracte en resultar la seva oferta la única presentada – només s’ ha convidat a aquest
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empresari per raons tècniques - i consegüentment, l’ econòmicament més avantatjosa per a
l’interès públic d’aquest contracte, ha acreditat la seva capacitat i solvència per a contractar
amb la Corporació i ha presentat dins del termini legalment establert, la documentació exigida
de conformitat amb el que preveu l’ article 151.2 del TRLCSP.
4. D’acord amb l’establert a les clàusules 3 i 4 del PCAP regulador d’ aquest contracte:
“3. Despesa derivada del contracte:
La despesa derivada de la present contractació és de 5.808.000,00 euros (IVA inclòs al tipus
del 21%), a raó de 4.800.000 euros el valor base del contracte i 1.008.000,00 euros en
concepte d’IVA al tipus indicat.
La despesa màxima derivada d’aquesta contractació durant el present exercici de 2017 és de
145.200,00 euros (120.000,00 euros del valor base del contracte, més 25.200,00 euros de l’IVA
del tipus 21%) que es finançarà amb càrrec a la partida número 10205011/4913/22602
(Patrocini Ciutat de Badalona) del Pressupost Municipal vigent de 2017.
La despesa màxima derivada d’aquesta contractació restarà sotmesa a la condició suspensiva
de l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals corresponents a les
futures anualitats que comprengui l’execució d’aquest contracte per atendre el seu pagament:
La despesa máxima derivada d’aquesta contractació per a l’exercici de 2018 és d’1.452.000,00
€, (1.200.000,00 euros del valor base del contracte, més 252.000,00 euros de l’IVA del tipus
21%).
La despesa máxima derivada d’aquesta contractació per a l’exercici de 2019 és d’1.452.000,00
€, (1.200.000,00 euros del valor base del contracte, més 252.000,00 euros de l’IVA del tipus
21%).
La despesa máxima derivada d’aquesta contractació per a l’exercici de 2020 és d’1.452.000,00
€, (1.200.000,00 euros del valor base del contracte, més 252.000,00 euros de l’IVA del tipus
21%).
La despesa máxima derivada d’aquesta contractació per a l’exercici de 2021 és d’1.306.800,00
€, (1.080.000,00 euros del valor base del contracte, més 226.800,00 euros de l’IVA del tipus
21%).
5-.- Pel que fa a la documentació acreditativa de la capacitat i solvència de l’entitat licitadora,
s’ha procedit a la seva comprovació, es troba correcta quant a l’acreditació de la capacitat
d`’obrar, representació i solvència tècnica. Pel que fa a la solvència econòmico-financera, s’ha
de posar de manifest el següent:
La clàusula 7.2 del PCAP estableix que la solvència econòmica financera s’acreditarà a través
del volum de negocis dels darrers tres anys, que s’han d’acreditar a través dels comptes
anuals en els darrers tres anys, presentats davant del registre o administració que pertoqui;
mínim de l’import d’una vegada i mitja del valor estimat del contracte, IVA exclòs; acreditat a
través dels comptes que la societat hagi presentat en el Registre Mercantil
Quant a la xifra de negoci, s’acredita que assoleix la mínima exigida en el plec de condicions
administratives, segons queda reflectit en els comptes aportats dels darrers tres anys,
degudament auditats i dipositats al Registre Mercantil.
6. Pel que fa a la Marca BADALONA ES FUTUR: la clàusula 1.2 del plec de condicions
administratives particulars estableix: 2. Condició: l’adjudicació i formalització del present
contracte queda condicionada a la disponibilitat per part de l’Ajuntament de Badalona, de la
marca “Badalona és futur”, amb els seus elements gràfics, que haurà de ser inscrita en el
Registre de Patents i Marques (Oficina de Patents i Marques, Ministeri d’Indústria)
Respecte d’aquesta condició: Consta a l’expedient informe sobre l’estat de tramitació de la
marca objecte de difusió del contracte “Badalona es futur”, en el que es posa de manifest que
s’han iniciat els tràmits per a la seva inscripció i aquesta, mentre duren aquests es troba
disponible a favor de l’Ajuntament de Badalona, a resultes de la seva inscripció efectiva, atès
que a tenor del que es disposa en l’art. 38 de la Llei de Marques, el fet de la tramitació atorga
una protecció provisional de la marca a favor del seu sol·licitant.
Per tant, la disponibilitat de la marca era la condició que s’havia de complir per a l’adjudicació
del contracte, d’acord amb la literalitat de la clàusula transcrita. Per la qual cosa, és procedent
l’adjudicació del contracte. Si bé, si per alguna circumstància aquesta disponibilitat decaigués,
per no completar-se el tràmit d’ inscripció de la marca, aquest contracte podria situar-se en
causa de resolució contractual per aplicació de l’art.223 g) del TRLCSP, per impossibilitat
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d’executar la prestació en els termes inicialment pactats. Essent que aquesta és una causa de
resolució recollida en la clàusula 25.1 del PCAP, que fa una remissió íntegra a les causes de
resolució contractual previstes en el TRLCSP, i per tant s’incorporen al clausulat, i són de plena
aplicació al contracte, per acceptació de les parts, en aquest contracte els efectes i extinció del
qual estan subjectes al dret privat.
De produir-se l’extinció del contracte per aquesta causa de resolució, la sotasignant entén que
el contractista no ha de tenir dret a cap indemnització, atès que la presentació de la proposició
implica l’acceptació incondicional de les seves clàusules (art 145.1 TRLCSP)
7. D’ acord amb l’ exposat a les clàusules abans transcrites, quant al finançament d’ aquest
contracte cal posar de manifest que la despesa que es derivi d’ aquest per a l’ any 2017 s’
estima en 145.200 euros (IVA inclòs al tipus del 21%), s’haurà d’atendre amb càrrec a la
partida pressupostària número 10205011-4913-22602 del pressupost municipal de l’ exercici
2017 operació número 12017000041797/1.
8. D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, l’expedient d’adjudicació així tramitat s’ha sotmès la seva fiscalització
prèvia a l’ Intervenció municipal, essent informat favorablement en data 15 de desembre de
2017 segons consta acreditat documentalment en l’ expedient.
9. De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona del TRLCSP i el cartipàs
municipal vigent, l’ òrgan competent per resoldre aquest expedient la Junta de Govern Local,
per delegació de l’ alcaldessa sens perjudici que, per raons d’urgència, aquesta pugui avocar la
competència i procedir a l’aprovació de la resolució, havent, en aquest cas, de donar compte a
la Junta de Govern Local en la propera sessió que se celebri.
10. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
En conseqüència, i amb les consideracions i advertiments efectuats el present informe,
proposo a consideració de l’Alcaldessa ( Àmbit de Badalona Transformadora) que inclogui a
l’ordre del dia de la Junta de Govern Local per la seva ulterior resolució, si s’ escau, la següent
proposta:
PRIMER.- ADJUDICAR el contracte de patrocini per a la difusió de la marca “Badalona és futur”
i altres accions publicitàries de l’esmentat Ajuntament de conformitat amb les condicions del
plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest contracte pel termini de 4 anys a
comptar de l’ endemà de la data de la seva formalització – sense possibilitat de pròrroga - a
favor de la proposició presentada per l’empresa JOVENTUT DE BADALONA SOCIEDAD
ANÓNIMA DEPORTIVA, amb NIF A60105368, pel preu anual d’1.452.000,00 €, (1.200.000,00
euros del valor base del contracte, més 252.000,00 euros de l’IVA del tipus 21%).
SEGON.- ATENDRE la despesa màxima derivada d’aquesta contractació durant el present
exercici de 2017, per import de 145.200,00 euros (120.000,00 euros del valor base del
contracte, més 25.200,00 euros de l’IVA del tipus 21%) amb càrrec a la partida número
10205011/4913/22602 (Patrocini Ciutat de Badalona) del Pressupost Municipal vigent de 2017.
La despesa màxima derivada d’aquesta contractació restarà sotmesa a la condició suspensiva
de l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals corresponents a les
futures anualitats que comprengui l’execució d’aquest contracte per atendre el seu pagament:
La despesa máxima derivada d’aquesta contractació per a l’exercici de 2018 és d’1.452.000,00
€, (1.200.000,00 euros del valor base del contracte, més 252.000,00 euros de l’IVA del tipus
21%).
La despesa máxima derivada d’aquesta contractació per a l’exercici de 2019 és d’1.452.000,00
€, (1.200.000,00 euros del valor base del contracte, més 252.000,00 euros de l’IVA del tipus
21%).
La despesa máxima derivada d’aquesta contractació per a l’exercici de 2020 és d’1.452.000,00
€, (1.200.000,00 euros del valor base del contracte, més 252.000,00 euros de l’IVA del tipus
21%).
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La despesa máxima derivada d’aquesta contractació per a l’exercici de 2021 és d’1.306.800,00
€, (1.080.000,00 euros del valor base del contracte, més 226.800,00 euros de l’IVA del tipus
21%).
TERCER.- REQUERIR a l’empresa JOVENTUT DE BADALONA SOCIEDAD ANÓNIMA
DEPORTIVA, amb NIF A60105368 perquè formalitzi el contracte de referència dins del termini
de 15 dies hàbils següents a la notificació de la seva adjudicació en document administratiu
que constituirà títol suficient per accedir a qualsevol registre, de conformitat amb el que disposa
la clàusula 13.2 del Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte de
referència.
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a tots l’únic candidat i licitador d’aquest contracte amb
la relació de recursos que pot interposar:
Contra els actes dictats en el decurs d’aquest procediment de contractació, referent als actes
preparatoris i licitatoris fins a la formalització del contracte, els interessats podran interposar
recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que els hagi dictat o bé directament
recurs contenciós administratiu davant l’odre jurisdiccional contenciós administratiu d’acord
amb els terminis que s’estableixen en la Llei 39/2015, de 1 d’octubre en la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Les controvèrsies derivades dels actes derivats de l’execució, efectes i extinció del present
contractes s’hauran de substanciar davant la jurisdicció civil.
i COMUNICAR-LA a la cap del Departament de Coordinació de Programes de Comunicació i
Imatge i als Departaments de Tresoreria i Intervenció Municipals.
CINQUÈ.- PUBLICAR l’adjudicació i formalització d’aquest contracte al Perfil de contractant
d’aquesta corporació, en el BOE i si s’ escau en el DOUE, de conformitat amb el que preveu
l’article 154 del TRLCSP i amb els mateixos termes, la clàusula 13.4 del PCAP.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 88.5 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’ octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la Junta de Govern Local RESOL d’acord
amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui a l’interessat amb la relació de recursos
que pot interposar i que es comuniqui als Departaments municipals corresponents per al seu
respectiu coneixement i efectes.
Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat
Vots a favor: 9
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
Precs i preguntes
No se’n va produir cap.
Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les nou hores i cinquanta-cinc minuts, de la qual
com secretari, dono fe.
Vist i plau
L’alcaldessa

El secretari general

M. Dolors Sabater i Puig

Isidre Martí i Sardà
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