Secretaria General

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

10
Junta de Govern Local
Ordinària
28 de maig de 2018
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
Fàtima Taleb Moussaoui
Francesc Duran i Vilalta
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Agnès Rotger i Dunyó
Ma. Angeles Gallardo Borrega

Secretari general
Interventor
Tresorer acc.

Isidre Martí I Sardà
Jordi Pagès (subtitueix a l’interventor)
Jordi Crisol González

ABSENTS
Regidors/es

Eulàlia Sabater Díaz
Àlex Mañas i Ballesté (Excusa la seva assistència)

La regidora Agnès Rotger i Dunyó és absent en iniciar la sessió i s’incorpora en el punt 8 de
l’Ordre del dia a les 9 hores i 40 minuts.
La regidora Ma. Àngeles Gallardo Borrega és absent en iniciar la sessió i s’incorpora en el punt
16 de l’Ordre del dia a les 9 hores i 43 minuts.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 9 corresponent a la sessió ordinària del dia 7 de maig de 2018.
Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
2. Proposar a l'alcaldessa l'atorgament de diverses subvencions de la convocatòria ordinària
2018 del servei de Cultura.
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
3. Acceptar la cessió de 187'72 m2 i 24'26 m2 qualificats de vial que se segreguen de la finca
situada al carrer Massanuch, 21 per l'ampliació del camí Massanuch i el carrer de la Colònia de
Sant Antoni al barri de Canyet.
4. Acceptar la cessió de 5'48 m2 qualificats de vial situats al xamfrà format pels carrers Sant
Felip i d'en Roses i el carrer de la Quintana Alta i 10'25 m2 qualificats de zona verda situats al
costat de la plaça de la Ciutat Romana de Badalona.
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5. Aprovar la cessió de la parada núm. 21 del Mercat Municipal Sant Roc per a desenvolupar
l'activitat de venda de fruita i verdura, a favor de la senyora A. de R. E. M.

SESSIÓ PÚBLICA

Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
6. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment injust, la despesa i les
factures presentades per GERMANS CASELLAS & ROSES, S. L i SNOW TRAVEL, S. A. per
l'allotjament de diverses famílies durant l'any 2018.
7 Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment injust a favor de l'empresa
Gas Natural Comercializadora, S.A. corresponent al mes de gener de 2018.
8. Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment injust a favor de l'empresa
Limpieza y Mantenimiento, SA, corresponent al mes de febrer de 2018.
9. Aprovar diversos reconeixements de crèdit per enriquiment injust del Servei de Cultura.
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
10. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit per desmuntatge i transport d'instal·lacions
nadalenques gener 2018.
11. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit per factures exercici 2018 (CHUBB IBERIA,
SL i ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION, SL).
12. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit per manteniment de senyalització vertical i
horitzontal gener i febrer 2018.
13. Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit per manteniment de la semaforització gener
i febrer 2018. (AERONAVAL CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES,SA).
14. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit per manteniment d'enllumenat públic gener i
febrer 2018.( SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONTRUCC ELECTRICAS SA).
15. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit per manteniment de paviments i
clavegueram gener i febrer 2018 (ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA).
16. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit per neteja de clavegueram gener i febrer
2018 (FOMENTO DE CONTRUCCIONES Y CONTRATAS,SA).
17. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit per neteja d'edificis municipals, acció social,
equipaments culturals i escolars gener i febrer 2018. (FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SA).
Proposicions urgents
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Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 7 de maig
de 2018.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió ordinària del dia 7 de
maig de 2018, la qual s’aprova per unanimitat.
Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
2. Proposar a l'alcaldessa l'atorgament de diverses subvencions de la convocatòria
ordinària 2018 del servei de Cultura.
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
51220049-CONJ-SOLS2018/000001
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
300/S37-2017
CONJ-SOLS CNJ-SOLS Aprovació conjunta sol·licituds Subvencions
Ordinària
Concessió mitjançant concurs públic per concurrència competitiva
de subvencions d'activitats, projectes o actuacions culturals en el
marc de les Festes de Maig 2018

ANTECEDENTS
1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 30 de gener de 2018, 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, caràcter cultural, en el marc de les Festes de
Maig 2018. Les Bases van estar publicades al BOPB de data 20 de febrer de 2018, 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 23 de febrer de 2018, l’Alcaldessa va resoldre convocar concurs públic per a la
concessió de subvencions destinades a entitats en l’àmbit de la cultura i en el marc de les
Festes de Maig 2018, actuacions o programes sense afany de lucre, considerats d’interès
social i/o local que complementin la competència municipal. Es va publicar l’anunci de la
convocatòria al BOPB en data 14 de març de 2018, sent el termini de presentació de sol·licituds
des del dia 15 de març fins al dia 13 d’abril.
3. S’han emès els corresponents informes tècnics i jurídics dels expedients de proposta de
concessió de subvencions, 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 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 públic-cultural 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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Exp
51220049SOLSUB2018/000001

Interessat
BADALONA SARDANISTA

Nif
G5883810-3

51220049SOLSUB2018/000002

CIRCOL CATOLIC DE BADALONA

G0871334-9

51220049SOLSUB2018/000003

GRUP FILATELIC BADALONA

G5967676-7

51220049SOLSUB2018/000005

ASSOCIACIO DIABLES BUFONS DEL FOC

G6690203-2

51220049SOLSUB2018/000006

CENTRO ARAGONES DE BADALONA

G0848920-5

51220049SOLSUB2018/000008
51220049SOLSUB2018/000009

CASTELLERS DE BADALONA

G6156243-5

ASSOCIACIO DE PUNTAIRES MONTSERRAT
NIUBO

G6084626-8

51220049SOLSUB2018/000010

CONFRARIA DE SANT ANASTASI

V6022459-9

51220049SOLSUB2018/000011

ASSOCIACIO DE DIABLES DE BADALONA

G5864305-7

51220049SOLSUB2018/000012

ASSOCIACIO CULTURAL FESTA DEL DIBUIX

G6693360-7

51220049SOLSUB2018/000014

DIABLES KAPAOLTIS

G6152841-0

51220049SOLSUB2018/000015

MIQUELETS
TRABUCAIRE

51220049SOLSUB2018/000016

COLLA DE GEGANTERS DE BADALONA

G5969268-1

51220049SOLSUB2018/000017

AV CENTRE

V5878855-5

51220049SOLSUB2018/000018

BADALONA BESTIES DE FOC

G6260864-1

51220049SOLSUB2018/000019

ORFEO BADALONI

G5853350-6

DE

BADALONA

COLLA G6338880-5

Objecte
Col·laborar amb dues ballades
institucionals durant les Feses de
Maig (11 i 13 de maig).
Col·laborar amb l'organització de
l'activitat infantil Xerinola per les
Festes de Maig
col·laborar amb la mostra i
exposició filatèlica de les Festes
de Maig
Col·laborar en les activitats de
foc, nit de Sant Anastasi i diada
de la Batocona, dins de les
Festes de Maig
Col·laborar amb el Festival de
jotes aragoneses, dins de les
Fests de Maig
Col·laborar
amb
la
Diada
Castellera de les Festes de Maig
Col·laborar en la XXXII trobada
de
puntaires
i
exposició
"Badalona un Mar de Puntes",
dins de les Festes de Maig
Col·laborar amb la Passada de
Sant Anastasi, dins de les Festes
de Maig
Col·laborar amb XXXVIè Correfoc
i participació als actes oficials de
les Festes de Maig
Col·laborar amb la 5a Festa del
Dibuix 2018, dins de les Festes
de Maig
Col·laborar amb el Cercavila, el
Seguici i amb els Correfocs de les
Festes de Maig
Col·laborar amb el Pregó, la Nit
de Sant Anastasi i la Diada
Trabucaire
Col·laborar en les actuacions de
la colla de geganters, dins de les
Festes de Maig 2018
Col·laborar amb la Festa del
Badiu i la Festa a Baix a Mar, dins
de les Festes de Maig
Col·laborar amb el Cercabèstia
2018, dins de les Festes de Maig
2018
Col·laborar amb l'activitat Maig en
Dansa

4. En el cas que es proposi concedir més del 50% del pressupost de l'activitat, i donat que les
subvencions no excediran, normalment, del 50% del cost de l’activitat a que se apliquen segons
disposa l’art. 123.4 del ROAS, s’ha procedit a motivar aquesta proposta als informes tècnics,
als quals es fa expressa remissió.
5. La Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i ha efectuat l’anotació comptable en
fase d’autorització de despesa, a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
Exp

Op

Tipus

Aplicació
pressupostària
2018 N 51220049
3347 48906

Import Import a Nom
justificar
1.500,00 1.685,00 BADALONA
SARDANISTA

51220049SOLSUB2018
/000001
51220049SOLSUB2018/
000002
51220049SOLSUB2018
/000003
51220049SOLSUB2018
/000005
51220049SOLSUB2018
/000006

12018000013905/
1

ARC_T

12018000013906/
1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

400,00 2.823,00

CIRCOL CATOLIC DE G0871334-9
BADALONA

12018000013928/
1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

600,00 1.630,03

GRUP
FILATELIC G5967676-7
BADALONA

12018000013910/
1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

1.700,00 3.880,00

12018000013911/
1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

3.750,00 5.400,00

ASSOCIACIO
G6690203-2
DIABLES
BUFONS
DEL FOC
CENTRO ARAGONES
G0848920-5
DE BADALONA
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Exp

Op

Tipus

Aplicació
pressupostària
2018 N 51220049
3347 48906

Import Import a Nom
justificar
3.300,00 7.300,00 CASTELLERS
BADALONA

51220049SOLSUB2018
/000008
51220049SOLSUB2018
/000009
51220049SOLSUB2018
/000010
51220049SOLSUB2018/
000011
51220049SOLSUB2018/
000012
51220049SOLSUB2018/
000014
51220049SOLSUB2018/
000015
51220049SOLSUB2018/
000016
51220049SOLSUB2018/
000017
51220049SOLSUB2018
/000018
51220049SOLSUB2018/
000019

12018000013912/
1

ARC_T

12018000013913/
1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

1.500,00 2.500,00

12018000013914/
1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

4.000,00 5.385,00

12018000013915/
1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

7.750,00 10.000,0
0

12018000013916/
1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

1.000,00 4.300,00

12018000013917/
1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

2.500,00 2.800,00

12018000013918/
1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

4.175,00 4.575,00

12018000013919/
1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

3.930,00 3.930,00

12018000013920/
1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

2.800,00 7.000,00

MIQUELETS
BADALONA
TRABUCAIRE
COLLA
GEGANTERS
BADALONA
AV CENTRE

12018000013921/
1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

7.000,00 12.005,0
0

BADALONA
DE FOC

12018000013922/
1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

750,00 1.500,00

NIF
DE G6156243-5

ASSOCIACIO
DE G6084626-8
PUNTAIRES
MONTSERRAT NIUBO
CONFRARIA DE SANT V6022459-9
ANASTASI
ASSOCIACIO
DE G5864305-7
DIABLES
DE
BADALONA
ASSOCIACIO
G6693360-7
CULTURAL
FESTA
DEL DIBUIX
DIABLES KAPAOLTIS
G6152841-0
DE G6338880-5
COLLA
DE G5969268-1
DE
V5878855-5
BESTIES G6260864-1

ORFEO BADALONI

G5853350-6

1. Segons disposa l’art. 25.2.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, en la redacció donada pel numero vuit de l'article primer de la Llei 27/2013, 27
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, el Municipi exercirà en tot
cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats
autònomes, les matèries següents: [...] m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.
En conseqüència, les activitats que es subvencionen compleixen amb el que disposa l’art. 7 del
mateix cos legal, (redactat pel punt tres de l'article primer de la Llei 27/2013, 27 desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local) que expressament diu:
1. Les competències de les entitats locals són pròpies o atribuïdes per delegació.
2. Les competències pròpies dels municipis, les províncies, les Illes i altres entitats locals
territorials només podran ser determinades per llei i s'exerceixen 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.
3. L'Estat i les comunitats autònomes, en l'exercici de les seves respectives competències,
podran delegar a les entitats locals l'exercici de les seves competències.
Les competències delegades s'exerceixen en els termes que estableix la disposició o en l'acord
de delegació, segons correspongui, amb subjecció a les regles establertes en l'article 27, i
preveuran tècniques de direcció i control d'oportunitat i eficiència.
4. Les entitats locals només es poden exercir competències diferents de les pròpies i de les
atribuïdes per delegació quan no es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la
Hisenda municipal, d'acord amb els requeriments de la legislació d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera i no s'incorri en un supòsit d'execució simultània del mateix servei públic
amb una altra Administració Pública. A aquests efectes, seran necessaris i vinculants els
informes previs de l'Administració competent per raó de matèria, en què s'assenyali la
inexistència de duplicitats, i de l'Administració que tingui atribuïda la tutela financera sobre la
sostenibilitat financera de les noves competències.
En tot cas, l'exercici d'aquestes competències s'ha de fer en els termes que preveu la legislació
de l'Estat i de les comunitats autònomes.
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2. Segons disposa l’art. 2 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura
popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, s’entén per cultura popular i tradicional el
conjunt de les manifestacions de la memòria i de la vida col·lectives de Catalunya, tant
passades com presents. I segons disposa l’article 3 del mateix cos legal, les administracions
públiques de Catalunya han de fomentar la cultura popular i tradicional catalana en llur àmbit
territorial. A aquest efecte, les administracions públiques han de:
a) Fomentar i conservar les manifestacions de la cultura popular i tradicional i donar suport a
les entitats que les mantenen i les difonen.
b) Vetllar per la documentació de les festes i les tradicions ja desaparegudes.
c) Vetllar pel manteniment de les festes i les celebracions tradicionals.
d) Documentar, recollir i conservar els materials etnològics, en col·laboració amb els museus i
altres entitats.
e) Impulsar la difusió de la cultura popular i tradicional, d'acord amb la normativa vigent.
3. L’article 118 del Decret, 179/1995, de 13 de juny, que aprovà el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals (en endavant ROAS), disposa que la subvenció té 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, sens perjudici del que
estableix l’article 121 d’aquest Reglament.
4. Segons el que disposen els articles 240 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, i l’art. 122 del
ROAS, tots dos en relació a l’art. 2 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions -LGS-, 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.
5. 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.
6. 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 2016 -BEP-,
concretament a l’annex IV dels mateixos.
En conseqüència, el règim jurídic aplicable al procediment d’atorgament de subvencions per al
present any és el següent:
1) La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d’ara endavant LGS).
2) RD 887/2006, de 21 de juliol, Reglament de la Llei general de subvencions (d’ara endavant
RLGS).
3) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’Administració Local (art. 72 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i arts. 189.2. i 214.2. del Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març).
4) La legislació autonòmica (arts. 239 i 240 del Text refós de la Llei municipal de règim local
de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003), i arts. 118 a 129
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de
13 de juny).
5) Normativa europea (Tractat de la Unió Europea, arts. 92 i 93, Reial Decret 1755/1987, de
23 de desembre, i disposicions concordants).
6) Les Bases d’execució del Pressupost General.
7) Bases, reguladores de l’atorgament de subvencions que, en cada cas, s’aprovin.
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7. L’art. 214 del TRLHL expressa que és necessari la fiscalització prèvia de l’interventor.
8. Segons disposa la base 8 de les Bases Específiques Reguladores aprovades, així com l’art.
21 de l’Annex de les Bases d’Execució de Pressupost, l’òrgan competent per resoldre les
sol·licituds de subvencions és l‘alcaldessa a proposta de la Junta de Govern Local. Així mateix,
la competència per a l’autorització, la disposició i l’obligació de les despeses corresponents,
correspondrà als regidors i regidores d’àmbit, d’acord les resolucions de delegació de
competències de dates 23 i 29 de juny de 2015.
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, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Proposar a l’Alcaldia l'atorgament de les subvencions de Cultura que a continuació
es relacionen:
Exp
Interessat
51220049-SOLSUB2018/000001 BADALONA SARDANISTA

Nif
G5883810-3

51220049-SOLSUB2018/000002 CIRCOL CATOLIC DE BADALONA

G0871334-9

51220049-SOLSUB2018/000003 GRUP FILATELIC BADALONA

G5967676-7

51220049-SOLSUB2018/000005 ASSOCIACIO DIABLES BUFONS DEL G6690203-2
FOC
51220049-SOLSUB2018/000006 CENTRO ARAGONES DE BADALONA

G0848920-5

51220049-SOLSUB2018/000008 CASTELLERS DE BADALONA

G6156243-5

51220049-SOLSUB2018/000009 ASSOCIACIO
DE
MONTSERRAT NIUBO

PUNTAIRES G6084626-8

51220049-SOLSUB2018/000010 CONFRARIA DE SANT ANASTASI
51220049-SOLSUB2018/000011 ASSOCIACIO
BADALONA

DE

DIABLES

V6022459-9
DE G5864305-7

51220049-SOLSUB2018/000012 ASSOCIACIO CULTURAL FESTA DEL
DIBUIX
51220049-SOLSUB2018/000014 DIABLES KAPAOLTIS

G6693360-7
G6152841-0

51220049-SOLSUB2018/000015 MIQUELETS DE BADALONA COLLA G6338880-5
TRABUCAIRE
51220049-SOLSUB2018/000016 COLLA
DE
GEGANTERS
DE G5969268-1
BADALONA
51220049-SOLSUB2018/000017 AV CENTRE

V5878855-5

51220049-SOLSUB2018/000018 BADALONA BESTIES DE FOC

G6260864-1

51220049-SOLSUB2018/000019 ORFEO BADALONI

G5853350-6

Objecte
Col·laborar amb dues ballades
institucionals durant les Feses de Maig
(11 i 13 de maig).
Col·laborar amb l'organització de
l'activitat infantil Xerinola per les
Festes de Maig
col·laborar amb la mostra i exposició
filatèlica de les Festes de Maig
Col·laborar en les activitats de foc, nit
de Sant Anastasi i diada de la
Batocona, dins de les Festes de Maig
Col·laborar amb el Festival de jotes
aragoneses, dins de les Fests de Maig
Col·laborar amb la Diada Castellera
de les Festes de Maig
Col·laborar en la XXXII trobada de
puntaires i exposició "Badalona un
Mar de Puntes", dins de les Festes de
Maig
Col·laborar amb la Passada de Sant
Anastasi, dins de les Festes de Maig
Col·laborar amb XXXVIè Correfoc i
participació als actes oficials de les
Festes de Maig
Col·laborar amb la 5a Festa del Dibuix
2018, dins de les Festes de Maig
Col·laborar amb el Cercavila, el
Seguici i amb els Correfocs de les
Festes de Maig
Col·laborar amb el Pregó, la Nit de
Sant Anastasi i la Diada Trabucaire
Col·laborar en les actuacions de la
colla de geganters, dins de les Festes
de Maig 2018
Col·laborar amb la Festa del Badiu i la
Festa a Baix a Mar, dins de les Festes
de Maig
Col·laborar amb el Cercabèstia 2018,
dins de les Festes de Maig 2018
Col·laborar amb l'activitat Maig en
Dansa

SEGON.- Proposar aprovar la despesa i el posterior pagament 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

Op

Tipus

51220049SOLSUB20
18/000001

12018000013905/1

ARC_T

Aplicació
pressupostària
2018 N 51220049
3347 48906

Import Import
a Nom
justificar
1.500,00 1.685,00
BADALONA
SARDANISTA
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Exp

Op

Tipus

Aplicació
pressupostària
2018 N 51220049
3347 48906

Import Import
a Nom
NIF
justificar
400,00 2.823,00
CIRCOL CATOLIC G0871334-9
DE BADALONA

51220049SOLSUB20
18/000002
51220049SOLSUB20
18/000003
51220049SOLSUB20
18/000005
51220049SOLSUB20
18/000006
51220049SOLSUB20
18/000008
51220049SOLSUB20
18/000009

12018000013906/1

ARC_T

12018000013928/1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

600,00 1.630,03

GRUP FILATELIC G5967676-7
BADALONA

12018000013910/1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

1.700,00 3.880,00

12018000013911/1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

3.750,00 5.400,00

12018000013912/1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

3.300,00 7.300,00

ASSOCIACIO
G6690203-2
DIABLES BUFONS
DEL FOC
CENTRO
G0848920-5
ARAGONES
DE
BADALONA
CASTELLERS DE G6156243-5
BADALONA

12018000013913/1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

1.500,00 2.500,00

51220049SOLSUB20
18/000010
51220049SOLSUB20
18/000011
51220049SOLSUB20
18/000012
51220049SOLSUB20
18/000014
51220049SOLSUB20
18/000015

12018000013914/1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

4.000,00 5.385,00

12018000013915/1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

7.750,00 10.000,00

12018000013916/1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

1.000,00 4.300,00

12018000013917/1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

2.500,00 2.800,00

12018000013918/1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

4.175,00 4.575,00

51220049SOLSUB20
18/000016
51220049SOLSUB20
18/000017
51220049SOLSUB20
18/000018
51220049SOLSUB20
18/000019

12018000013919/1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

3.930,00 3.930,00

12018000013920/1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

2.800,00 7.000,00

12018000013921/1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

7.000,00 12.005,00

12018000013922/1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

750,00 1.500,00

ASSOCIACIO DE G6084626-8
PUNTAIRES
MONTSERRAT
NIUBO
CONFRARIA
DE V6022459-9
SANT ANASTASI
ASSOCIACIO DE G5864305-7
DIABLES
DE
BADALONA
ASSOCIACIO
G6693360-7
CULTURAL FESTA
DEL DIBUIX
DIABLES
G6152841-0
KAPAOLTIS
MIQUELETS
DE G6338880-5
BADALONA
COLLA
TRABUCAIRE
COLLA
DE G5969268-1
GEGANTERS DE
BADALONA
AV CENTRE
V5878855-5
BADALONA
BESTIES DE FOC

G6260864-1

ORFEO
BADALONI

G5853350-6

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 6
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
3. Acceptar la cessió de 187'72 m2 i 24'26 m2 qualificats de vial que se segreguen de la
finca situada al carrer Massanuch, 21 per l'ampliació del camí Massanuch i el carrer de la
Colònia de Sant Antoni al barri de Canyet.
Antecedents
1. En data 27 d’abril de 2018, ha tingut entrada en aquest Ajuntament una instància
acompanyada de l’escriptura notarial atorgada per la Sra. A.B.M actuant en nom propi, davant
el Notari de Badalona Sra. B.P.G (número de protocol 230) per la qual es procedeix a la cessió
a favor de l’Ajuntament de dues superfícies que se segreguen de la finca situada al carrer
Masanuc, núm. 21 de Badalona, inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Badalona al foli
42, tom 3026, llibre 162, finca 7.427 propietat de la Sra. A.B.M. Les esmentades porcions de sòl
estan qualificades de vial i tenen la següent descripció:
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“Urbana. Parcel·la 4, de superfície cent vuitanta-set metres setanta-dos decímetres
quadrats (187’72m²). LIMITA: front, Sudest, en línia de cent cinc metres vuitanta-cinc
decímetres (105’85m), amb camí de Masanuc; fons, Nord, parcel·les 1, 2 i 3 resultants
de la present segregació en una línia de cent sis metres vuitanta-nou decímetres
(106’89m); front, entrant a la finca a l’esquerra, Sudoest, amb carrer de la Colònia de
Sant Antoni en línia de cinc metres noranta-set centímetres (5’97m); dreta entrant a la
finca, Nordest, parcel·la amb direcció al camí de Masanuc, número vint-i-tres en línia
recta de tres metres catorze centímetres (3’14m).”
«Urbana. Parcel·la 5 de superfície vint-i-quatre metres seixanta decímetres quadrats
(24’26m²). LIMITA: front, Sudoest, amb carrer de la Colònia de Sant Antoni en línia de
vint-i-cinc metres setanta-cinc centímetres (25’75m); fons, Sudest, parcel·la 3 resultant
d’aquesta segregació amb línia de trenta-tres metres i noranta-nou decímetres
(33’99m); front entrant a la finca a l’esquerra, Nord, amb la carretera de Canyet, en línia
de sis metres trenta-set centímetres (6’37m).»
2. L’esmentada segregació s’ha efectuat d’acord amb la llicència de parcel·lació atorgada per
resolució del Regidor de Badalona Habitable de data 22 de desembre de 2017 i d’acord amb el
plànol d'alineacions i rasants, elaborat pel Departament de Plànol de la Ciutat, del qual resulta
que, de conformitat amb l'alineació determinada pel Pla General Metropolità, aprovat
definitivament per la CMB el 14 de juliol de 1976, dues porcions de la finca estan qualificades
de vial.
Fonaments de dret
1) Vistos els articles 44.2 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya i 40.3 a) del seu Reglament, els propietaris i propietàries de sòl urbà
no consolidat no inclòs en àmbits d’actuació urbanística tenen l’obligació de cedir gratuïtament
a l’Ajuntament, de manera prèvia a l’edificació, únicament els terrenys destinats a carrers o
qualsevol altre tipus de via de sistema de comunicacions o a llurs ampliacions que siguin
necessaris perquè aquest sòl adquireixi la condició de solar.
2) L’article 124.1 del Reglament de la LUC estableix que la cessió de terrenys destinats a la
xarxa viària en els supòsits establerts a l’article 40.3 a) del Reglament, s’ha de fer lliure de
càrregues i gravàmens i s’ha d’efectuar mitjançant l’oferiment de la cessió realitzat en
escriptura pública atorgada per les persones propietàries.
Vista l’escriptura notarial aportada per la propietària de la finca, aquesta renúncia a la servitud
que grava la finca de la seva propietat, quedant per tant la finca matriu de la qual se segreguen
les porcions de terreny objecte de cessió, lliure de càrregues i gravàmens.
3) D’acord amb l’article 22 del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística, constitueixen parcel·lació urbanística totes les
divisions o segregacions de terrenys quan tinguin per finalitat dur a terme o facilitar els actes
d’utilització propis del sòl urbà i la implantació d’obres pròpies d’aquest sòl, per raó de les
característiques físiques dels terrenys afectats, de la seva delimitació per vials existents o de
nova creació, de la implantació de serveis urbanístics o de les característiques de les obres
descrites en l’operació de divisió.
Vistos els articles 25.1 i 26 de l’esmentat text legal, s’ha de sotmetre a fiscalització prèvia
municipal tota divisió o segregació de terrenys simultània o successiva, de la que resultin dos o
més lots, havent-se de subjectar al règim d’atorgament de llicències urbanístiques.
Atès que per resolució del Regidor de Badalona Habitable de data 22 de desembre de 2017 es
va atorgar llicència de parcel·lació sol·licitada per la Sra. A.B.M, en relació a la finca situada al
Camí de Massanuch, 21 de Badalona, qualificada parcialment de sistema viari.
4) Amb la cessió efectuada, la finca situada al carrer Masanuc, número 21 pot esdevenir
edificable, sempre i quan s'acompleixin la resta de deures previstos a la legislació vigent.
5) La validesa i eficàcia d'aquesta cessió unilateral, resta sotmesa a l'acceptació d'aquesta
cessió per l'Ajuntament, essent l' alcalde l'òrgan competent per a decretar-la, segons l'article 31
del Decret 336/1.988, de 17 d'octubre. No obstant això, aquesta competència ha estat delegada
a la Junta de Govern Local en virtut de la delegació efectuada per l’Alcadia mitjançant resolució
de data 23 de juny de 2015.
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Per tot això, no hi ha obstacle ni legal ni reglamentari per tal que el Regidor de Badalona
Habitable, en exercici de les competències que li han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’Alcaldia de l’Ajuntament mitjançant resolució de 23 de juny de 2015, proposi a la
Junta de Govern Local, seguint l’informe de la Tècnica Superior en Dret del Departament de
Gestió Urbanística i Habitatge, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Acceptar en concepte de lliure de càrregues i gravàmens, la cessió gratuïta a favor
de l'Ajuntament de Badalona, de dues finques amb una superfície de cent vuitanta-set metres
setanta-dos decímetres quadrats i vint-i-quatre metres vint-i-sis decímetres quadrats que se
segreguen de la finca situada al camí de Masanuc, núm. 21 per a l’ampliació del propi camí de
Masanuc i del carrer de la Colònia de Sant Antoni, cessió efectuada mitjançant escriptura
pública atorgada per la Sra. A.B.M, amb NIF 366 XXX XXK, actuant en nom propi, amb domicili
a efectes de notificacions al carrer Francesc Layret, núm. 22, baixos, davant del notari de
Badalona Sra. B.P.G, atorgada en data ú de març de dos mil divuit, amb número de protocol
230.
SEGON.- Aquesta acceptació comporta la tradició del terreny cedit al domini públic, així com el
compliment, per part de la finca del carrer Masanuc, núm. 21, del deure establert a l'art. 44.2 del
Decret Legislatiu 1/2005 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya,
de cedir gratuïtament la part de vial públic de llur terreny, de conformitat amb el Pla vigent a la
zona, i com un dels requisits que s'han d'acreditar, entre d'altres, per tal d'assolir el dret
d'aprofitament urbanístic i el subsegüent d'edificar sobre el terreny de referència, mitjançant
l'atorgament, si procedeix, de la corresponent llicència.
TERCER.- Fer anotació d’aquesta cessió a l’inventari municipal de béns a l’efecte de la seva
actualització, d’acord amb l’article 102 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per
Decret 336/1.988, de 17 d’octubre.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 6
4. Acceptar la cessió de 5'48 m2 qualificats de vial situats al xamfrà format pels carrers
Sant Felip i d'en Roses i el carrer de la Quintana Alta i 10'25 m2 qualificats de zona verda
situats al costat de la plaça de la Ciutat Romana de Badalona.
Antecedents
1. En data 10 d’abril de 2018, ha tingut entrada en aquest Ajuntament una instància
acompanyada de còpia d’escriptura notarial atorgada pels Srs. JM. G.V. i AM.A.L., actuant en
representació de la mercantil “Flyer Inversiones 2013, SL Sociedad Unipersonal”, davant el
Notari de Barcelona Sr. MA.M.G. (número de protocol 467) per la qual es procedeix a la cessió
a favor de l’Ajuntament de dues superfícies que se segreguen de la finca situada al carrer Sant
Josep i d’en Rosés, núm. 10 de Badalona, inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de
Badalona al foli 78, tom 4070, llibre 1264, finca 34.177 propietat de la societat “Flyer
Inversiones 2013, SL Unipersonal”. Les esmentades porcions de sòl estan qualificades de vial i
zona verda tenen la següent descripció:
“Urbana. Finca situada al terme municipal de Badalona, de forma irregular, amb una
extensió superficial de cinc metres amb quaranta-vuit decímetres quadrats. Limita per
la part Nord amb el carrer Sant Josep i d’en Rosés; pel Sud amb el carrer Quintana
Alta; per l’Est amb la finca A titularitat de la companyia Flyer Inversiones 2013, SL
Societat Unipersonal; i per l’Oest amb la confluència dels carrers de Sant Josep i d’en
Rosés i de la Quintana Alta.”
“Urbana. Finca situada en el terme municipal de Badalona, de forma rectangular, amb
una extensió superficial de deu metres amb vint-i-cinc decímetres quadrats. Limita per
la part Nord i Est amb la finca A titularitat de la companyia Flyer Inversiones 2013, SL
Societat Unipersonal; i per la part Sud i Oest amb el carrer de la Quintana Alta.”
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2. L’esmentada segregació s’ha efectuat d’acord amb la llicència de parcel·lació atorgada en
data 27 de febre de 2017 per resolució del Regidor de Badalona Habitable i d’acord amb el
plànol d'alineacions i rasants, elaborat pel Departament de Plànol de la Ciutat, del qual resulta
que, de conformitat amb l'alineació determinada pel Pla General Metropolità, aprovat
definitivament per la CMB el 14 de juliol de 1976, una part de la finca està qualificada de vial i
una altra part està qualificada de zona verda.
Fonaments de dret
1) Vistos els articles 44.2 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya i 40.3 a) del seu Reglament, els propietaris i propietàries de sòl urbà
no consolidat no inclòs en àmbits d’actuació urbanística tenen l’obligació de cedir gratuïtament
a l’Ajuntament, de manera prèvia a l’edificació, únicament els terrenys destinats a carrers o
qualsevol altre tipus de via de sistema de comunicacions o a llurs ampliacions que siguin
necessaris perquè aquest sòl adquireixi la condició de solar.
2) L’article 124.1 del Reglament de la LUC estableix que la cessió de terrenys destinats a la
xarxa viària en els supòsits establerts a l’article 40.3 a) del Reglament, s’ha de fer lliure de
càrregues i gravàmens i s’ha d’efectuar mitjançant l’oferiment de la cessió realitzat en
escriptura pública atorgada per les persones propietàries.
Mitjançant escriptura atorgada en data 20 de març de 2018 davant del Notari de Barcelona Sr.
MÁ.M.G. (núm. protocol 735), els representants legals de la mercantil «Flyer Inversiones 2013,
SL Unipersonal» i de «Banc de Sabadell, SA» van formalitzar l’acta de fixació de valors per a
subhasta, de la qual es desprèn que les dues porcions de terreny segregades que són objecte
de cessió a favor de l’Ajuntament de Badalona estan lliures de càrregues i gravàmens.
3) D’acord amb l’article 22 del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística, constitueixen parcel·lació urbanística totes les
divisions o segregacions de terrenys quan tinguin per finalitat dur a terme o facilitar els actes
d’utilització propis del sòl urbà i la implantació d’obres pròpies d’aquest sòl, per raó de les
característiques físiques dels terrenys afectats, de la seva delimitació per vials existents o de
nova creació, de la implantació de serveis urbanístics o de les característiques de les obres
descrites en l’operació de divisió.
Vistos els articles 25.1 i 26 de l’esmentat text legal, s’ha de sotmetre a fiscalització prèvia
municipal tota divisió o segregació de terrenys simultània o successiva, de la que resultin dos o
més lots, havent-se de subjectar al règim d’atorgament de llicències urbanístiques.
Atès que per resolució del Regidor de Badalona Habitable de data 27 de febrer de 2017 es va
acordar atorgar la llicència de parcel·lació sol·licitada per la Sra. AM.A.L. en representació de la
societat “Flyer Inversiones 2013, SL” en relació a la finca situada al carrer Sant Josep i d’en
Rosés, 10.
4) Amb la cessió efectuada, la finca situada al carrer de Sant Felip i d’en Rosés, número 10 pot
esdevenir edificable, sempre i quan s'acompleixin la resta de deures previstos a la legislació
vigent.
5) La validesa i eficàcia d'aquesta cessió unilateral, resta sotmesa a l'acceptació d'aquesta
cessió per l'Ajuntament, essent l' alcalde l'òrgan competent per a decretar-la, segons l'article 31
del Decret 336/1.988, de 17 d'octubre. No obstant això, aquesta competència ha estat delegada
a la Junta de Govern Local en virtut de la delegació efectuada per l’Alcadia mitjançant resolució
de data 23 de juny de 2015.
Per tot això, no hi ha obstacle ni legal ni reglamentari per tal que el Regidor de Badalona
Habitable, en exercici de les competències que li han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’Alcaldia de l’Ajuntament mitjançant resolució de 23 de juny de 2015, proposi a la
Junta de Govern Local, seguint l’informe de la Tècnica Superior en Dret del Departament de
Gestió Urbanística i Habitatge, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Acceptar en concepte de lliure de càrregues i gravàmens, la cessió gratuïta a favor
de l'Ajuntament de Badalona, de dues finques amb una superfície de cinc metres quaranta-vuit
decímetres quadrats qualificats de vial situats al xamfrà format pels carrers de Sant Felip i d’en
Rosés i de la Quintana Alta i de deu metres vint-i-cinc decímetres quadrats qualificats de zona
verda situats al costat de la plaça de la Ciutat Romana, cessió efectuada mitjançant escriptura
pública atorgada pels Srs. JM.G.V. i AM.A.L., amb NIF 462 XXX XXM i 773 XXX XXT
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respectivament, actuant en representació de la mercantil “Flyer Inversiones 2013, SL
Unipersonal”, amb domicili a efectes de notificacions a Terrassa (Barcelona), al carrer Navas de
Tolosa, núm. 161 (CP 08224), amb CIF B86 825 395, davant del notari de Barcelona Sr. MA.
M.G., atorgada en data vint-i-dos de febrer de dos mil divuit, amb número de protocol 467.
SEGON.- Aquesta acceptació comporta la tradició del terreny cedit al domini públic, així com el
compliment, per part de la finca del carrer Sant Josep i d’en Rosés, núm. 10, del deure establert a
l'art. 44.2 del Decret Legislatiu 1/2005 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, de cedir gratuïtament la part de vial públic de llur terreny, de conformitat amb el Pla
vigent a la zona, i com un dels requisits que s'han d'acreditar, entre d'altres, per tal d'assolir el
dret d'aprofitament urbanístic i el subsegüent d'edificar sobre el terreny de referència,
mitjançant l'atorgament, si procedeix, de la corresponent llicència.
TERCER.- Fer anotació d’aquesta cessió a l’inventari municipal de béns a l’efecte de la seva
actualització, d’acord amb l’article 102 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per
Decret 336/1.988, de 17 d’octubre.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 6
5. Aprovar la cessió de la parada núm. 21 del Mercat Municipal Sant Roc per a
desenvolupar l'activitat de venda de fruita i verdura, a favor de la senyora A. de R.E.M.
Atès l’instància adreçada a l’Ajuntament formulada pel senyor JA.P.H. amb DNI 4094XXXXR, en
data 11/04/2018, per tal de sol·licitar la cessió del lloc de venda 21 del mercat municipal Sant
Roc per a la venda de fruita i verdura, favor de la seva esposa, la senyora A. de R.E.M. amb
DNI 3767XXXXN.
Atès que en data 17 d’abril d’enguany al segon tinent d’alcalde i regidor de Badalona Pròspera i
Sostenible ha dictat la resolució d’incoació de l’expedient 108/MC-2/18.
Atès l’informe emès pel cap del departament de Comerç, amb data 14/05/2018, que acredita les
dades registrals de la següent concessió:
1. El lloc de venda número 21, disposa de concessió administrativa, per acord de la Comissió
de Govern de data 1 de juliol de 1992, a favor del senyor JA.P.H. amb DNI 4094XXXXR per
a la venda de fruita i verdura. Aquesta concessió finalitza la seva vigència i, per tant,
caduca el 1 de juliol de 2022.
Atès que el president de la Junta de Venedors del Mercat Municipal Sant Roc ha informat, que
JA.P.H. no té cap deute pendent amb l’Associació i per tant no existeix inconvenient en la
continuïtat de l’expedient.
Atès que actualment tant JA.P.H. com A.de R.E.M., no tenen cap deute pendent amb l’Ajuntament
de Badalona.
FONAMENTS DE DRET
Atès que es donen les circumstàncies que s’estableixen a l’article 16.b) de l’Ordenança de Mercats
Municipals, pel qual els concessionaris poden transmetre la seva concessió a títol gratuït per
cessió. L’esmentat article diu el següent: <<...Les cessions entre vius seran autoritzades sempre
que es realitzin a favor d’algun dels parents esmentats a aquest paràgraf...la transmissió tindrà
efecte únicament per al temps restant de concessió de l’anterior concessionari.>>
Atès que consta a l’expedient el pagament de les taxes municipals corresponents.
Atès que la competència per resoldre el present expedient recau en la Junta de Govern Local
d’acord amb l’article 3.3 de l’Ordenança de Mercats.
En conseqüència, considero que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari, per tal que el
segon tinent d'alcalde i regidor de Badalona Pròspera i Sostenible, en virtut de la delegació
efectuada per l'Alcaldessa, per resolució de data 23 i 29 de juny de 2015, proposi a la Junta de
Govern Local que aprovi la següent:
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMERA.- Autoritzar la petició de cessió del senyor J.A.P.H. amb DNI 4094XXXXR, del lloc de
venda amb número 21 Mercat Municipal Sant Roc per a la venda de fruita i verdura, a favor de
la seva esposa a senyora A.deR.E.M. amb DNI 3767XXXXN, la vigència d’aquesta concessió
finalitzarà l’1 de Juliol de 2022.
En aquest sentit, cal recordar que es mantenen els requisits de venda que estableix l’article 23,
de l’Ordenança de Mercats Municipals de Badalona, pel que fa als deures dels titulars dels llocs
de venda.
SEGONA.- L’import total d’autoliquidació de taxes, d’acord amb aquest supòsit de cessió, serà
de 132,93 €
TERCERA.- Confeccionar un nou títol de la concessió a nom de la senyora A.deR.E.M. amb
DNI 3767XXXXN., el qual haurà d’incorporar les dades significatives del nou titular, de la
parada i de l’activitat desenvolupada.
QUARTA.- Aquesta autorització s’haurà de notificar als interessats, a la presidenta i a la directora
del Mercat Municipal Sant Roc, al Departament de Patrimoni i al Departament de Gestió i Control
d’Ingressos de Dret Públic.
En atenció als antecedents, arguments i raonaments jurídics de la proposta de resolució
precedent, la conformo i valido plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata
sessió de la Junta de Govern Local, pel seu coneixement.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 6
SESSIÓ PÚBLICA

Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
6. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment injust, la despesa i les
factures presentades per GERMANS CASELLAS & ROSES, S.L i SNOW TRAVEL, S.A. per
l'allotjament de diverses famílies durant l'any 2018.
Identificació de l'expedient
Tipus de document
Proposta d’acord
Expedient
61412030-FEXP2018/000001
GERMANS CASELLAS & ROSES, S.L. B-58446584
Interessats
SNOW TRAVEL, S.A. A-58734872
Òrgan que resol
Junta de Govern Local Pública
Referència addicional
354/Y-12/2018
Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment injust,
la despesa i les factures presentades per GERMANS CASELLAS &
Objecte de l’expedient
ROSES, S.L. B-58446584 i SNOW TRAVEL, S.A. A-58734872 per
l’allotjament de diverses famílies durant l’any 2018.
Aplicació pressupostària

Id.Op

2018 N 61412032 231002 22799 A

Núm.Op

Import

12018000013989/1

27.303,08 euros

Fets
1. L’empresa Germans Casellas & Rosés, S.L. B-58446584, ha presentat al registre de factures
de l’Ajuntament de Badalona les factures relatives a l’allotjament de diverses famílies durant l’any
2018, les quals es relacionen a continuació:
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Núm.
Registre

Data registre

749

14/03/2018

590

01/03/2018

748

14/03/2018

589

01/03/2018

746

14/03/2018

587

01/03/2018

745

14/03/2018

586

01/03/2018

588

01/03/2018

747

14/03/2018

917

26/03/218

Germans Casellas
& Rosés, SL
Germans Casellas
& Rosés, SL
Germans Casellas
& Rosés, SL
Germans Casellas
& Rosés, SL
Germans Casellas
& Rosés, SL
Germans Casellas
& Rosés, SL
Germans Casellas
& Rosés, SL
Germans Casellas
& Rosés, SL
Germans Casellas
& Rosés, SL
Germans Casellas
& Rosés, SL
Germans Casellas
& Rosés, SL

Import
euros IVA
inclòs

NIF

Núm.
Factura

B58446584

1800158

B58446584

1800235

B58446584

1800157

16/02/2018

2.046,00

B58446584

1800234

01/03/2018

1.848,00

B58446584

1800154

16/02/2018

1.457,09

B58446584

1800232

01/03/2018

1.316,08

B58446584

1800153

16/02/2018

3.224,15

B58446584

1800231

01/03/2018

2.912,14

B58446584

1800233

01/03/2018

1.596,06

B58446584

1800156

16/02/2018

1.767,06

B58446584

1800152

16/02/2018

106,04

Proveïdor

Data factura
16/02/2018

2.418,03

01/03/2018

2.184,03

TOTAL IVA INCLÒS

20.874,68

L’empresa Snow Travel, S.A. A-58734872 ha presentat al registre de factures de l’Ajuntament de
Badalona les factures relatives a l’allotjament de diverses famílies durant l’any 2018, les quals es
relacionen a continuació:
Núm.
Registre

Data registre

869

22/03/2018

Snow Travel, SA

868

22/03/2018

Snow Travel, SA

866

22/03/2018

Snow Travel, SA

867

22/03/2018

Snow Travel, SA

Proveïdor

NIF
ESA587348
72
ESA587348
72
ESA587348
72
ESA587348
72

Núm.
Factura

Data factura

Import euros
IVA inclòs

B902

09/02/2018

2.934,80

B972

09/03/2018

2.587,20

B981

09/03/2018

844,80

B980

09/03/2018

61,60

TOTAL (iva inclòs)

6.428,4

2. Les factures enumerades al punt anterior corresponen al reconeixement de crèdit pel servei
d’allotjament de diverses famílies en diversos establiments, durant l’any en curs, servei
efectivament prestat, tal i com es justifica a l’informe tècnic emès el dia 17 d’abril de 2018 per la
cap del Departament d’Acció i Promoció Social, amb el vist i plau 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
dels proveïdors, 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 presentades per Germans Casellas & Rosés, S.L. i
Snow Travel, S.A. per l’allotjament de diverses famílies durant l’any 2018, així com satisfer el
seu import amb càrrec a la següent aplicació pressupostària del pressupost de despeses
municipal vigent:
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Partida

Import

2018 N 61412032 231002 22799

27,303,08 €

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 legalment.
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 els antecedents de l’informe tècnic esmentat en l’apartat anterior es posa de manifest la
problemàtica de l’habitatge a la nostra ciutat, així com, que els Serveis Socials es troben amb
famílies amb menors, amb recursos mínims i necessitat urgent d’habitatge, a les quals cal donar
una alternativa d’allotjament temporal de forma urgent. D’acord amb el mateix informe, fins al
moment, per aquest concepte s’han tramitat com reconeixement de crèdit per enriquiment injust
els següents expedients:
Any

Num. Expedient

Import

2016

389/Y-2/2016
031232-FEXP2016/000001

28.919,92 €

2017

180/Y2/2017
031230-GE/EXT2017/000001
607/Y-4/2017
61412030-FEXP2017/000001
995/Y-6/2017
61412032-FEXP2017/000002

2018

1070/Y-7/2007
61412032-GE-EXT2018/000001

3.135,63 €
38.382,00 €
15.735,50 €
2.314,00 €

4. Es posa de manifest que paral·lelament s’està tramitant pel mateix concepte el següent
expedient:
Expedient
Interessats
Òrgan que resol
Referència addicional
Objecte de l’expedient

61412030-GE-EXT2018/000001
GERMANS CASELLAS & ROSES, S.L. B-58446584
SNOW TRAVEL, S.A. A-58734872
Ple municipal
18/Y-2/2018
Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment
injust, la despesa i les factures presentades per GERMANS
CASELLAS & ROSES, S.L. B-58446584 i SNOW TRAVEL, S.A. A58734872 per l’allotjament de diverses famílies durant l’any 2017
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Aplicació pressupostària

Id.Op

2018 N 61412032 231002 22799 A

Núm.Op

Import

12018000000492/1

31.532,36

5. En data 18 d’abril de 2018, 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 GERMANS CASELLAS & ROSÉS, S.L. i SNOW TRAVEL, S.A.,
així com satisfer els seus imports amb càrrec a la corresponent aplicació pressupostària del
pressupost municipal vigent.
6. En data 20 d’abril de 2018, l’interventor municipal ha informat l’expedient de referència
indicant el següent:
"Vist l’expedient relatiu a l’assumpte referenciat s’ha d’indicar el següent:
A l’expedient s’incorpora un informe tècnic emès pel cap del departament d’Acció i Promoció
Social de data 17/04/2018, en el qual es detallen les factures que les empreses esmentades
han presentat a l’Ajuntament, corresponent als serveis realitzats.
Així mateix s’incorpora un informe jurídic de la tècnica superior en dret adscrita al departament,
amb el vist i conforme de la cap del Servei Jurídic, de data 18 d’abril d’enguany, al contingut del
qual em remeto, en el que s’assenyala que, per tal d’evitar l’enriquiment injust de l’Ajuntament
procedeix l’aprovació de la despesa.
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 36 i 37 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre de Contractació del Sector Públic, i per tant, les prestacions s’han realitzat al marge
dels requisits i tràmits exigits al text legal indicat mitjançant un procediment de contractació
verbal, la qual està prohibida dins de la normativa vigent.
En tot cas, en el present supòsit, i com es deriva de l’informe tècnic i de les factures
conformades pel cap del departament d’Acció i Promoció Social, les empreses han 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.
Es fa constar que en el present expedient no es justifica, ni mitjançant informe tècnic ni jurídic,
que les actuacions portades a terme i que donen lloc a la prestació del servei, s’ajusten a dret
en el sentit que no es justifica ni el perquè de la necessitat d’aquest servei ni la competència
municipal per a l’organització d’aquest acte, motiu pel qual aquesta Intervenció no pot informar
al respecte.
Per tant, s’informa el reconeixement de crèdit d’import 27.303,08 Euros amb càrrec a la partida
pressupostària detalla més amunt, considerant que s’hauria de procedir a l’obertura de
l’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
irregulars de contractació, en els termes previstos per la Disposició Addicional 28 de la Llei
9/2017 de 8 de novembre de Contractació del Sector Públic, l’article 20 de la Llei 39/2015 de l’1
d’octubre de Procediment Administratiu Comú, la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector
Públic, la 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."
6. En conseqüència, es considera necessari, als efectes de donar compliment a l’informe de la
Intervenció Municipal al punt anterior 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
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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).
En conseqüència, els servei d’acolliment residencial d’urgència es configura com a
competència pròpia 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, el servei esmentat no ha estat creat per part de l’Ajuntament de Badalona i, per
tant, hauria de ser creat i implantat 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 n’estableixi el
règim jurídic de la prestació.
Per aquest motiu, en sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2017, el Ple de l’Ajuntament va
acordar incoar expedient per a l’establiment dels serveis d’acolliment residencial i d’urgència
(epígraf 1.1.3.1 de la Cartera de Serveis Socials) i el servei de residència temporal per a persones
adultes en situació d’exclusió social (epígraf 1.1.3.2 de la Cartera de Serveis Socials), així com
constituir una Comissió d’Estudi, encarregada de formular les memòries justificatives, els projectes
d’establiment i els avantprojectes de reglament sobre el règim jurídic de la prestació dels serveis
esmentats i la seva posterior elevació al Ple municipal.
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.
Per tant, havent-se prestat el servei sense contracte administratiu previ i havent-se prescindit
total i absolutament del procediment previst pel TRLCSP, aquesta omissió comportaria la
nul·litat de ple dret, sense perjudici de les indemnitzacions que puguin correspondre a qui va
realitzar determinades prestacions a favor de l’Administració pública, en aplicació de la doctrina
de l’enriquiment injust.
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 a l’empresa
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subministradora, 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 als expedients.
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 pel servei prestat 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 del 2017, en pròrroga, disposa que l’aprovació dels reconeixements de crèdit de l’any en
curs 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.
Proposta de resolució
L'objecte d'aquest expedient és el pagament de les factures per l’allotjament de diverses famílies
durant l’any 2018, presentades per les empreses Germans Casellas & Rosés, S.L. i Snow Travel,
S.A.
A la vista de l’informe tècnic de data 17 d’abril de 2018, emès per la cap del departament
d’Acció i Promoció Social, amb el vist i conforme del cap del Servei de Direcció Estratègica de
Serveis Socials, pel qual es 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
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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 ajustat a dret que, previ dictamen favorable de la
Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva, i a proposta de la regidora de
Serveis Socials, la Junta de Govern Local, en sessió pública, adopti del següent acord:
Primer.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment injust, la despesa i les
factures presentades per les empreses Germans Casellas & Rosés, S.L. i Snow Travel, S.A. per
l’estança i l’allotjament de diverses famílies durant l’any 2018, que corresponen als serveis
realitzats, i que es relacionen a continuació:
Núm.
Registre

Data registre

749

14/03/2018

590

01/03/2018

748

14/03/2018

589

01/03/2018

746

14/03/2018

587

01/03/2018

745

14/03/2018

586

01/03/2018

588

01/03/2018

747

14/03/2018

917

26/03/218

Proveïdor
Germans Casellas
& Rosés, SL
Germans Casellas
& Rosés, SL
Germans Casellas
& Rosés, SL
Germans Casellas
& Rosés, SL
Germans Casellas
& Rosés, SL
Germans Casellas
& Rosés, SL
Germans Casellas
& Rosés, SL
Germans Casellas
& Rosés, SL
Germans Casellas
& Rosés, SL
Germans Casellas
& Rosés, SL
Germans Casellas
& Rosés, SL

Núm.
Registre

Data registre

869

22/03/2018

Snow Travel, SA

868

22/03/2018

Snow Travel, SA

866

22/03/2018

Snow Travel, SA

867

22/03/2018

Snow Travel, SA

Proveïdor

NIF

Núm.
Factura

B58446584

1800158

B58446584

1800235

B58446584

1800157

16/02/2018

2.046,00

B58446584

1800234

01/03/2018

1.848,00

B58446584

1800154

16/02/2018

1.457,09

B58446584

1800232

01/03/2018

1.316,08

B58446584

1800153

16/02/2018

3.224,15

B58446584

1800231

01/03/2018

2.912,14

B58446584

1800233

01/03/2018

1.596,06

B58446584

1800156

16/02/2018

1.767,06

B58446584

1800152

16/02/2018

106,04

NIF
ESA587348
72
ESA587348
72
ESA587348
72
ESA587348
72

Data factura
16/02/2018
01/03/2018

TOTAL IVA INCLÒS
Núm.
Data factura
Factura

Import euros
IVA inclòs
2.418,03
2.184,03

20.874,68
Import euros
IVA inclòs

B902

09/02/2018

2.934,80

B972

09/03/2018

2.587,20

B981

09/03/2018

844,80

B980

09/03/2018

61,60

TOTAL (iva inclòs)

6.428,4

Segon.- Satisfer els seus imports amb càrrec a la següent aplicació pressupostària del
pressupost municipal de despeses vigent:
Partida
2018 N 61412032 231002 22799

Import
27.303,08
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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 que consta a l’expedient.
Quart.- Notificar la resolució als interessats i comunicar-la a la Intervenció i Tresoreria
municipals, per al respectiu coneixement i efectes adients.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 6
7. Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment injust a favor de
l'empresa Gas Natural Comercializadora, S.A.corresponent al mes de gener de 2018.
Identificació de l’expedient
Tipus:
Reconeixement de Crèdit- Enriquiment Injust
Òrgan que resol:
Junta de Govern Local Pública
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Núm. Expedient
105/U11-2018
50022116-FEXP2018/000004
Empresa
GAS NATURAL COMERCIALITZADORA, SA
Nif
A61797536
Factures
Segons relació de factures en registre d’entrada 503 de 27/02/18
del registre de factures d’Intervenció
Import
52.357,83€
Aplicació Pressupostaria 2018 N 51036081 3231 22102
Núm. Operació

120180000010276/1

Antecedents
1.La factura a les qual es fa ressenya a la present proposta d’acord correspon a enriquiment injust
pel pagament de les factures del mes de gener de 2018 del consum de gas dels edificis adscrits a
Educació.
2. L’expedient ha estat informat jurídicament, i ha estat sotmès a la fiscalització prèvia del senyor
interventor municipal, obrant el corresponen informe:
«Vist l’expedient tramés a aquesta Intervenció relatiu a l’assumpte referenciat s’ha d’indicar el
següent:
A l’expedient s’incorpora un informe tècnic de data 13/03/2018 emès per la cap del Servei
d’Obres, Projectes i Manteniment de l’Àrea d’Educació, en el qual s’indica que l’empresa ha
presentat a l’Ajuntament les factures amb número d’entrada en el registre de factures 503 de
data 27/02/2018, corresponent a consum de gas dels edificis adscrits a Educació.
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 informe jurídic de la tècnica superior en dret i del cap del Servei Jurídic
i Administració General de data 23/03/2018, en el que s’assenyala que, per tal d’evitar
l’enriquiment injust de l’Ajuntament procedeix l’aprovació de la despesa de les factures.
El present expedient es tramita per una prestació que es va executar al mes de gener de 2018,
però que ara es proposa l’aprovació del reconeixement de crèdit per evitar l’enriquiment injust.
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 es va procedir a la tramitació i
formalització de cap contracte, com així s’exigia als articles 27 i 28 del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, vigent fins al 08/03/2018, 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 de la normativa vigent.
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En tot cas, en el present supòsit, i com es deriva de l’informe tècnic i de les factures
conformades per la cap del Servei de d’Obres, Projectes i Manteniment de l’Àrea d’Educació,
l’empresa ha subministrat el material a conformitat de l’Ajuntament i l’import és correcte.
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 la 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.»
3. Aquest expedient ha estat informat jurídicament, i ha estat sotmès a la fiscalització prèvia del
senyor interventor municipal en data: 26/04/2018.
Fonaments de Dret
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 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 dels present informe, a la vista de l’informe tècnics emès per la cap
de Servei d’obres, projectes i manteniment, en data 13/03/2018, que reconeix la prestació efectiva
del servei facturat, entenem que es donen els requisits expressats a l’antecedent anterior, per la
qual cosa s’estima l’obligació de pagament de les factures, sense perjudici de les eventuals
responsabilitats que es puguin derivar (STS de 24 de juliol de 1992) i conforme les previsions de
l’article 41 i concordants LRJPAC.
5. L’article 28 de les Bases d’Execució del Pressupost municipal 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
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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.L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD 500/1990, de 20
d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei, estableixen que “s’aplicaran
als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions, (…)
derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors.”
7.La intervenció municipal ha informat l’expedient de referència en data 26/04/2018.
8.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 STC 161/2013 de 26 de setembre(BOE Núm. 254 de 23 d’octubre),
procedeix que, si s’escau l’esmentada aprovació, l’acord sigui adoptat en sessió pública de la
Junta de Govern Local.
Proposta d’Acord
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 l’empresa:
Núm. Expedient

105/U11-2018
50022116-FEXP2018/000004
Empresa
GAS NATURAL COMERCIALITZADORA, SA
Nif
A61797536
Factures
Segons relació de factures en registre d’entrada 503 de 27/02/18
del registre de factures d’Intervenció
Import
52.357,83€
Aplicació Pressupostaria2018 N 51036081 3231 22102
Núm. Operació
120180000010276/1
SEGON.- NOTIFICAR el present acord als interessats.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 6
8. Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment injust a favor de
l'empresa Limpieza y Mantenimiento, SA, corresponent al mes de febrer de 2018.
Identificació de l’expedient
Tipus d’expedient
Aprovar el reconeixement de crèdit corresponent a la facturació
del servei de neteja de les instal·lacions esportives municipals
durant el mes de febrer de 2018
Junta de Govern Local Pública
Expedient

106/E08-2018
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Empresa interessada

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A, (NIF A28297869)

Import

19.173,18 euros

Antecedents
1. L’empresa LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. (A59165704) va presentar la següent
factura: núm.180307 per import de 15.845,60€ més el 21% d’IVA (3.327,58€) que fa un total de
19.173,18€, al registre de factures de la Intervenció amb registre d’entrada en data
13/03/2018.
2. El cap del departament d’Instal·lacions, en data 14/03/2018, ha emès un informe tècnic en que
sol·licita el reconeixement de la facturació i pagament de la factura emesa per l’empresa
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. (NIF A28297869) pel servei de neteja de les
instal·lacions esportives municipals durant el mes de febrer de 2018 que ascendeix a la
quantitat de 19.173,18€ (IVA inclòs).
3. Per part del servei de Contractació s’ha iniciat el corresponent expedient per a procedir a la
licitació del Servei de Neteja de les instal.lacions esportives municipals, no obstant això,
s’indica que “Tractant-se d’un servei essencial i ineludible, per tal de donar un correcte
servei als usuaris de les instal.lacions esportives de Badalona, es va procedir a la
continuació de la prestació del servei per part de l’empresa LIMASA, atès que existeixen
obligacions legals...” d’acord amb els Plecs de Clàusules Administratives de l’anterior i nova
licitació.
4. Per tot això, segons l’article 235 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, “,,,el contractista ha de prestar el servei fins que un
altre es faci càrrec de la gestió”, llavors aquesta empresa hauria de continuar prestant el
servei fins la nova adjudicació. Cal entendre també excepcionalment en aquest supòsit
l’obligació legal municipal en relació amb la clàusula 15 dels Plecs de Clàusules de la nova
licitació, “subrogació de personal”, estarien davant d’una ordre de continuïtat tàcita a
l’empresa LIMASA per tal que sigui prestant el Servei de Neteja de les instal·lacions
esportives de l’Ajuntament de Badalona fins la nova adjudicació.
Fonaments de Dret
1. 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”.
2.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.
3.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.
4.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.
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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.”
5. L’article 10.9 del Títol preliminar del Codi civil recull la figura de l’enriquiment sense
causa com a font d’obligacions.
6. 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 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.”
7. 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”.
8. 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 concordants LRJPAC.
9. La intervenció municipal, en data 23 d’abril de 2018, ha emès informe relatiu a la
fiscalització d’aquesta despesa, el qual figura a l’expedient de referència
10.L’òrgan competent per resoldre aquest expedient és la Junta de Govern Local
Pública, segons les bases d’execució del pressupost d’enguany.
Proposta de resolució
Primer- Aprovar la despesa i la factura incorporada a l’expedient, presentada per l’empresa
Limpieza y Mantenimiento, SA – NIF-A28297869, la qual es corresponen a l’execució del
treballs contractats, i que correspon al servei de neteja de les instal·lacions esportives
municipals, durant el mes de febrer de 2018 i que ha estat conformada per el cap del
departament d’Instal.lacions Esportives, competent responsable, procedeix aprovar la factura
següent:
Núm.Fra

Data

Import

180307

28/02/2018

19.173,18

Aplic
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i abonar-la en els termes que determina la Llei, a càrrec de la següent aplicació pressupostària:

51121094FEXP2018/000001

▪Aplicacions
Id.Op
Pressupostàries
2018 N 51121094 3420
A
22700

Núm.Op
12018000010244/1

Import
19.173,18

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
9. Aprovar diversos reconeixements de crèdit per enriquiment injust del Servei de
Cultura.
Identificació de l’expedient
Tipus:
Reconeixement de Crèdit- Enriquiment injust
Òrgan que resol:
Junta de Govern Local Pública
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Núm. Expedient
75/k44-2018
119/k654-2018
51220049-FEXP2018/000001
51220046-CM-SRC2018/000002
Empresa
NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES 2003,VYC
SL INDUSTRIAL, SA
Nif
B65631962
A08147357
Factura nº.
12
132
133
134
Import total
6.443,25€
572,64€
Aplicació
2018 N 51220049 3347 22799
2018 N 51220046 3321 21200
Pressupostaria
Núm. Operació
12018000005880/1
12018000013100/1
Antecedents
1.Les factures a les quals es fa ressenya a la present proposta d’acord corresponen a enriquiment
injust pel: Servei d’auxiliars de suport a la seguretat de les carrosses i altres elements mòbils de
l’acte de la Cavalcada de Reis 2018 i reparació d’avaries puntuals de clima a la biblioteca de
Casacuberta, Llefià i Sant Roc.
2. Els expedients han estat informats jurídicament, i han estat sotmesos a la fiscalització prèvia del
senyor interventor municipal, obrant el corresponen informe:
75/k44-2018 «Vist l’expedient relatiu a l’assumpte referenciat s’ha d’indicar 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 del cap del Servei Jurídic i Adm. Gral., de data 27 de
febrer d’enguany, proposant l’aprovació, mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit, de la
despesa de 6.443,25 Euros, derivada de la factura presentada per l’empresa Nordeste
Servicios Integrales 2003, SL en data 8 de gener 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 36 i 37 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic, i, per tant, les prestacions s’han realitzat al marge
dels requisits i tràmits exigits al text legal indicat.
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En tot cas, i com es deriva de l’informe tècnic i de la factura conformada pel cap del
departament d’Acció Cultural, 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 28 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic; l’article 20 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de
Procediment Administratiu Comú, la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic, la 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.»
119/k65-2018 «Vist l’expedient relatiu a l’assumpte referenciat s’ha d’indicar el següent:
A l’expedient s’incorpora un informe jurídic emès per la tècnica superior en dret, i signat també
pel cap del Servei Jurídic i d’Administració General, de data 12 d’abril d’enguany, proposant
l’aprovació, mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit, de la despesa de 572,64 Euros,
derivada de les factures presentades per l’empresa VYC INDUSTRIAL SA en data 9 de febrer
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.
El present expedient es tramita per una prestació que es va executar abans del 8 de març
d’enguany, data de l’entrada en vigor de la nova llei de contractació, però que ara es proposa
l’aprovació del reconeixement de crèdit per evitar l’enriquiment injust. 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 es va procedir a la tramitació i formalització de cap contracte,
com així s’exigia als articles 27 i 28 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
vigent fins al 08/03/2018, 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 de la normativa vigent."
En tot cas, i com es deriva de l’informe tècnic i de les factures conformades pel cap del
departament d’obres i projectes en equipaments, 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 19 del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic; l’article 20 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment
Administratiu Comú, la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic, la 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.»
3. Aquests expedients han estat informats jurídicament, i han estat sotmesos a la fiscalització
prèvia del senyor interventor municipal en dates: 04/04/2018 i 07/05/2018.
Fonaments de Dret
1. Segons disposa l’art. 25.2.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, en la redacció donada pel numero vuit de l'article primer de la Llei 27/2013, 27
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, el Municipi exercirà en tot
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cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats
autònomes, les matèries següents: [...] m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.
2. L’article 10.9 del Títol preliminar del Codi civil recull la figura de l’enriquiment sense causa com a
font d’obligacions.
3. 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 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.”
4.Donada la manca de regulació puntual i sistematitzada en dret positiu de la institució de
l’enriquiment injust o sense causa, la doctrina jurisprudencial de les Sales Primera i
Segona del Tribunal Suprem 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”.
5.Així doncs, en el cas objecte dels presents informes, a la vista de l’informe tècnic emès pel cap
del departament d’Acció Cultural de data 26/02/2018 i de l’informe tècnic emès pel cap dels
serveis territorials del departament de Cultura de data 23/03/2018, 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 (STS de 24 de
juliol de 1992) i conforme les previsions de l’article 41 i concordants LRJPAC.
En tractar-se d’una despesa derivada d’un exercici tancat, pel que fa a la seva tramitació l’art. 176
del TRLHL estableix que amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses de cada pressupost només
podran contreure's obligacions derivades d'adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o
despeses en general que es realitzin l'any natural del propi exercici pressupostari. No obstant això,
s'aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, entre d’altres
les obligacions derivades de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis
anteriors, prèvia incorporació dels crèdits en el supòsit establert en l'article 182.
6. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD 500/1990, de
20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei, estableixen que
“s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les
obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis
anteriors.”
7.La intervenció municipal ha informat els expedients de referència en dates 04/04/2018 i
07/05/2018.
8.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 STC 161/2013 de 26 de setembre(BOE Núm. 254 de
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23 d’octubre), procedeix que, si s’escau l’esmentada aprovació, l’acord sigui adoptat en sessió
pública de la Junta de Govern Local.
Proposta d’Acord
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 la factura i la despesa del enriquiment injust a favor de l’empresa:
Núm. Expedient

Import total
Aplicació
Pressupostaria

6.443,25€
2018 N 51220049 3347 22799

119/k654-2018
51220046-CM-SRC2018/000002
VYC INDUSTRIAL, SA
A08147357
132
133
134
572,64€
2018 N 51220046 3321 21200

Núm. Operació

12018000005880/1

12018000013100/1

Empresa
Nif
Factura nº.

75/k44-2018
51220049-FEXP2018/000001
NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES 2003, SL
B65631962
12

SEGON.- NOTIFICAR el present Acord als interessats i al departament gestor.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
10. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit per desmuntatge i transport
d'instal·lacions nadalenques gener 2018.
Fets
Consten a l’expedient:
Informe tècnic de motivació de data 23/02/ 2018
Informe jurídic de data 05/03/2018
Informe d’Intervenció de data 14/03/2018 i que diu:
«Vist l’expedient relatiu a l’assumpte referenciat s’ha d’indicar el següent:
A l’expedient s’incorpora un informe jurídic emès pel tècnic superior en dret en data 5 de març
d’enguany, proposant l’aprovació, mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit, de la
despesa de 3.509,00 Euros, derivada de la factura presentada per l’empresa Instalaciones
Nycsa SL en data 14 de febrer d’enguany.
En aquest sentit, s'ha de posar de manifest ue la factura tramesa no pot conceptuar-se
procedent d’una relació contractual en la mesura que no s’ha procedit a la tramitació
formalització de cap contracte, com així s’exigeix als articles 36i 37 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre de contractes del Sector Públic, , 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 pel cap del
departament de comerç, 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 20018,
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
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contractació, n els termes previstos per la Disposició Addicional 28 de la llei 9/2017 de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic; l’article 20 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de
Procediment Administratiu Comú, la llei 40/2015 de règim Jurídic del Sector Públic, la 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 l’altre normativa concordant.»
En relació a l’expedient de despesa de referència 30545106-FEXP2018/000001 amb l'empresa
INSTALACIONES NYCSA, SL NIF B6155165-1, per
Desmuntatge instal·lacions nadalenques i transport gener 2018 , l’empresa ha presentat la relació
de factures que es detallen a la proposta.
Fonaments de dret
D'acord amb l'article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, l'aprovació d'aquesta factura
constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l'obligació derivada, en aquest cas, de la
corresponent despesa, acreditada a l'expedient. A la vista dels fets ressenyats , en el present
cas també s'han acomplert els tràmits que indica l'article 59 del Reial decret esmentat quant a
l’acreditació dels treballs facturats i la conformitat que n'han prestat els serveis tècnics
municipals gestors del contracte.
D'acord amb l'article 185 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG
2/2004, de 5 de març) , l'article 60 del RD 500/1990 citat i les BEP, l'òrgan competent per
aprovar aquesta factura és la Junta de Govern Local .
Conclusió i 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 present relació de factures i 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 al regidor de Badalona Pròspera i Sostenible
que sotmeti a la Junta de Govern Local l’aprovació de l’acord següent::
Primer.- Aprovar l’expedient de despesa 30545106-FEXP2018/000001, corresponent a
Desmuntatge instal·lacions nadalenques i transport gener 2018, contret a les aplicacions
pressupostàries següents:
Aplicacions Pressupostàries
2018 N 30545106 4310
22799

Id.Op

Núm.Operació

A

12018000007720/1

3.509,00

Segon.- Vista la relació de factures incorporades a l’expedient, i que han estat conformades pel
tècnic municipal competent, a l’expedient s’ha complert la normativa de pertinent aplicació,
procedeix aprovar la relació de factures següent presentada per l'empresa INSTALACIONES
NYCSA, SL ,amb NIF B6155165-1, i abonar-la en els termes que determina la Llei:
Num.Fra

Data

A-180350

14/02/2018

Import
3.509,00

Aplicacions
pressupostàries
2018 N 30545106
4310 22799

Nif

Tercer

ES-B6155165-1

INSTALACIONE
S NYCSA, SL

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.
RESOLUCIÓ
Acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució formulada
proposo a la Junta de Govern Local que resolgui de conformitat.
Vista la proposta precedent , la Junta de Govern Local resol de conformitat.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
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11. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit per factures exercici 2018 (CHUBB
IBERIA, SL i ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION, SL).
FEXP-R02
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte
Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol
Junta de Govern Local pública
Expedients
20443039-FEXP2018/000001- 20443110-FEXP2018/000002
Caràcter
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional
619/ME-51/18 - 326/ME-37/18
Procediment
FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
d’adjudicació
Objecte dels expedients -Reconèixer un crèdit per la factura corresponent a la reparació
d’urgència de l'alarma d'incendi de la Casa de la Vila.
- Reconèixer un crèdit per la factura corresponent a la inspecció
tècnica de l'ascensor de carrer de Sant Felip i Roses de Badalona
realitzada el 11/01/2018.
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-FEXP2018/000001 - Ref. Addicional: 619/ME-51/18
Informe tècnic de data 20/03/2018.
Informe jurídic de data 20/03/2018.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 23/04/2018.
- Expedient : 20443110-FEXP2018/000002 - Ref. Addicional: 326/ME-37/18
Informe tècnic de data 12/02/2018.
Informe jurídic de data 21/02/2018.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 14/03/2018.
Consta als expedients relacionats anteriorment informes d’intervenció de dates 23/04/2018, i
14/03/2018.
Fonaments de dret
1. L’article 57 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques 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.
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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:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de CHUBB IBERIA, SL, amb
NIF B8284435-8 a favor de ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION, SL,
amb NIF B0865860-1, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2018 N 20443039 9208 21200

A

12018000010099/1

178,48

2018 N 20443110 1530 21300

A

12018000005402/1

125,90

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
180203396
18306183

Data
13/02/2018
26/01/2018

Import
178,48
125,90

NIF
ES-B8284435-8
ES-B0865860-1

Tercer
CHUBB IBERIA, SL
ECA ENTIDAD COLABORADORA
DE LA ADMINISTRACION, SL

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
ES-B8284435-8
ES-B0865860-1

CHUBB IBERIA, SL
ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION, 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 regidor de Badalona Habitable per tal que proposi a la Comissió Informativa de l’Àmbit
de Badalona Habitable Pròspera 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 Pròspera i Sostenible que dictamini
favorablement aquesta proposta i a la Junta de Govern Local publica, que resolgui de
conformitat.
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.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
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12. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit per manteniment de senyalització
vertical i horitzontal gener i febrer 2018.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte
Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol
Junta de Govern Local pública
Expedients
20461037-FEXP2018/000001
Caràcter
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional
56/FSV-3/18
Procediment
FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
d’adjudicació
Objecte dels
- Reconeixement de crèdit manteniment senyalització vertical i horitzontal
expedients
viària factures gener i febrer 2018
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’ha portat a terme, i consta a
l’expedient, l’actuació següent:
- Expedient : 20461037-FEXP2018/000001 - Ref. Addicional: 56/FSV-3/18
Informe tècnic de data 09/04/2018.
Informe jurídic de data 09/04/2018.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 03/05/2018.
Consta en l’expedient informe d’Intervenció de data 03/05/2018 que transcrit íntegrament diu el
següent:
«Vist l’expedient tramés a aquesta Intervenció relatiu a l’assumpte referenciat s’ha d’indicar el
següent:
A l’expedient s’incorpora un informe tècnic signat conjuntament per la tècnica municipal i pel
cap del Servei de Via Pública i Mobilitat, de data 9 d’abril d’enguany, en el que es sol·licita
autorització de despesa per l’import i el concepte detallats més amunt.
Així mateix s’incorpora informe jurídic de data 9 d’abril d’enguany, en el que es fa constar que
“en data 20/05/2015, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord següent: (...) aprovar la
continuüitat de la prestació del servei de manteniment de la senyalització horitzontal i vertical
amb l’empresa UTE MARCAS VIALES – DIEZ Y COMPAÑIA, SA, NIF U64047590, fins que hi
hagi un nou adjudicatari (...)”.
Pel que respecta al règim de continuïtat, cal indicar que, com s’indica als informes anteriors, el
servei s’està prestant en aquest sistema des del 31/12/2009, si bé no s’acompanya cap
informe per motivar el no haver -se pogut procedir a la licitació i adjudicació d’un nou contracte
durant aquest període.
En relació amb això s’ha de tenir present que de conformitat amb allò previst a l’article 235.a)
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals, existeix la previsió de què, en cas
d’extinció normal del contracte de gestió de serveis públics, el contractista haurà de prestar el
servei fins a què un altre contractista es faci càrrec de la seva gestió. Previsió que, segons
s’interpreta la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya
en l ’Informe 7/2005, no pot conceptuar -se com una pròrroga del contracte.
D’altra banda, l’article 35.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, conté
també una previsió de continuïtat del servei per supòsits de declaració administrativa de
nul·litat d’un contracte, si es produís un greu trastorn al servei públic, i fins a l’adopció de
mesures urgents per a evitar el perjudici.
En conseqüència, s’ha de concloure que la prestació en règim de continuïtat es preveu com un
sistema excepcional, degudament justificat i de caràcter transitori fins a la deguda resolució de
la tramitació d’un nou contracte que, en el seu cas, haurà de realitzar-se amb la màxima
diligència possible.
En aquest sentit, s’ha de posar de manifest que les factures ara trameses no poden
conceptuar- se procedents d’una relació contractual en la mesura que no s’ha procedit a la
tramitació i formalització de cap contracte, com així s’exigia 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.
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En tot cas, en el present supòsit, i com es deriva de l’informe tècnic i de les factures
conformades pel Cap del Servei de Via Pública i Mobilitat, l’empresa ha prestat els serveis a
conformitat de l’Ajuntament i els imports són correctes.
Sense perjudici de l’anterior i atenent a l’objecte de les prestacions realitzades (servei de
manteniment de la senyalització vertical i horitzontal viària), en el dia d’avui es comptabilitza la
despesa pel concepte de referència, per l’import i a la partida detallats més amunt. en aplicació
d’allò previst a l’article 26.1.a) de la Llei de Bases de règim local, és un servei de prestació
obligatòria a tots els municipis.
En qualsevol cas, i sense perjudici de la 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 10ª del TRLCSP, l’article 20
de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú, la Llei 40/2015 de Règim
Jurídic del Sector Públic, 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.- 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
2.- A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del
Reial decret esmentat quant a l’acreditació de les despeses generades i la conformitat que
n’han prestat els departaments municipals gestors.
3.- L’òrgan competent per adoptar resolucions en relació a aquest expedient, és la Junta de
Govern Local, d’acord amb l’article 52.4 del Text refós de la llei municipal, de règim local de
Catalunya (TRLMRLC) aprovat pel Decret 2/2003, de 28 d’abril, així com l’article 22 d els bases
d’execució del pressupost general vigent.
4.- 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.
5- D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari es proposa al
Primer 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:
PRIMER.- Aprovar l’expedient 20461037-FEXP2018/000001 de reconeixement de crèdit a favor
d’UTE BADALONA MARCAS VIALES,SA Y DIEZ Y COMPAMI, SA, amb NIF U6404759-0 i la
despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:

Aplicació pressupostària

Id.Op

Núm.Op

2018 N 20461037 1330 21004

A

12018000012827/1

Import
12.413,89

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:
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Núm.
Fra

Data

33

31/01/2018

36

28/02/2018

Import

NIF

Tercer

7.493,7
2

U64047590

UTE
BADALONA
MARCAS
VIALES,SA Y DIEZ Y COMPAMI,
SA

4.920,1
7

U64047590

UTE
BADALONA
MARCAS
VIALES,SA Y DIEZ Y COMPAMI,
SA

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a Intervenció Municipal i l’interessat:
U64047590

UTE BADALONA MARCAS VIALES,SA Y DIEZ Y COMPAMI, SA

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 Pròspera i Sostenible que dictamini
favorablement aquesta proposta i a la Junta de Govern Local pública, que resolgui de
conformitat.
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
pública RESOL d’acord amb la proposta precedent.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
13. Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit per manteniment de la semaforització
gener i febrer 2018. (AERONAVAL CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES,SA).
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte
Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol
Junta de Govern Local pública
Expedients
20461037-FEXP2018/000002
Caràcter
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional
47/FSEM-2/18
Procediment
FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
d’adjudicació
Objecte dels
- Reconeixement de crèdit manteniment semaforització factures gener
expedients
i febrer 2018
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’ha portat a terme, i consta a
l’expedient, l’actuació següent:
- Expedient : 20461037-FEXP2018/000002 - Ref. Addicional: 47/FSEM-2/18
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Informe tècnic de data 09/04/2018.
Informe jurídic de data 09/04/2018.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 03/05/2018.
Consta en l’expedient informe d’Intervenció de data 03/05/2018 que transcrit íntegramnet diu el
següent:
«Vist l’expedient tramés a aquesta Intervenció relatiu a l’assumpte referenciat s’ha d’indicar el
següent:
A l’expedient s’incorpora un informe tècnic signat conjuntament per la tècnica municipal i pel
cap del Servei de Via Pública i Mobilitat, de data 9 d’abril d’enguany, en el que es sol·licita
autorització de despesa per l’import i el concepte detallats més amunt.
Així mateix s’incorpora informe jurídic de data 9 d’abril d’enguany, en el que es fa constar que
“en data 20/05/2015, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord següent: (...) aprovar la
continuïtat de la prestació del servei de manteniment de la semaforització amb l’empresa
ACISA, SA, NIF A28526275, fins que hi hagi un nou adjudicatari (...)”.
Pel que respecta al règim de continuïtat, cal indicar que, com s’indica als informes anteriors, el
servei s’està prestant en aquest sistema des del 30/06/2012, si bé no s’acompanya cap
informe per motivar el no haver -se pogut procedir a la licitació i adjudicació d’un nou contracte
durant aquest període.
En relació amb això s’ha de tenir present que de conformitat amb allò previst a l’article 235.a)
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals, existeix la previsió de què, en cas
d’extinció normal del contracte de gestió de serveis públics, el contractista haurà de prestar el
servei fins a què un altre contractista es faci càrrec de la seva gestió. Previsió que, segons
s’interpreta la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya
en l ’Informe 7/2005, no pot conceptuar -se com una pròrroga del contracte.
D’altra banda, l’article 35.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, conté
també una previsió de continuïtat del servei per supòsits de declaració administrativa de
nul·litat d’un contracte, si es produís un greu trastorn al servei públic, i fins a l’adopció de
mesures urgents per a evitar el perjudici.
En conseqüència, s’ha de concloure que la prestació en règim de continuïtat es preveu com un
sistema excepcional, degudament justificat i de caràcter transitori fins a la deguda resolució de
la tramitació d’un nou contracte que, en el seu cas, haurà de realitzar-se amb la màxima
diligència possible.
En aquest sentit, s’ha de posar de manifest que les factures ara trameses no poden
conceptuar- se procedents d’una relació contractual en la mesura que no s’ha procedit a la
tramitació i formalització de cap contracte, com així s’exigia 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, en el present supòsit, i com es deriva de l’ informe tècnic i de les factures
conformades pel Cap del Servei de Via Pública i Mobilitat, l’empresa ha prestat els serveis a
conformitat de l’Ajuntament i els imports són correctes.
Sense perjudici de l’anterior i atenent a l’objecte de les prestacions realitzades (servei de
manteniment de la semaforització), en el dia d’avui es comptabilitza la despesa pel concepte de
referència, per l’import i a la partida detallats més amunt. en aplicació d’allò previst a l’article
26.1.a) de la Llei de Bases de règim local, és un servei de prestació obligatòria a tots els
municipis.
En qualsevol cas, i sense perjudici de la 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 10ª del TRLCSP, l’article 20
de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú, la Llei 40/2015 de Règim
Jurídic del Sector Públic, 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 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
2.- A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial
decret esmentat quant a l’acreditació de les despeses generades i la conformitat que n’han prestat
els departaments municipals gestors.
3.- L’òrgan competent per adoptar resolucions en relació a aquest expedient, és la Junta de
Govern Local, d’acord amb l’article 52.4 del Text refós de la llei municipal, de règim local de
Catalunya (TRLMRLC) aprovat pel Decret 2/2003, de 28 d’abril, així com l’article 22 d els bases
d’execució del pressupost general vigent.
4.- 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.
5.- D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari es proposa al
Primer 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 Pròspera i Sostenible i, si escau, de
la Junta de Govern Local pública, per a la seva ulterior resolució, la següent proposta:
PRIMER.- Aprovar l’expedient 20461037-FEXP2018/000002 de reconeixement de crèdit a favor
d’AERONAVAL CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA, amb NIF A2852627-5 i la
despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2018 N 20461037 1330 21301

A

12018000012852/1

41.480,62

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

Data

Import

0009204F0000001

07/02/2018

0009204F0000003

08/03/2018

NIF

Tercer

28.679,76

A2852627-5

AERONAVAL CONSTRUCCIONES
E INSTALACIONES, SA

12.800,86

A2852627-5

AERONAVAL CONSTRUCCIONES
E INSTALACIONES, SA

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a Intervenció Municipal i l’interessat:
A2852627-5

AERONAVAL CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA

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.
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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 Pròspera i Sostenible que dictamini
favorablement aquesta proposta i a la Junta de Govern Local pública, que resolgui de
conformitat.
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
pública RESOL d’acord amb la proposta precedent.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
14. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit per manteniment d'enllumenat públic
gener i febrer 2018.( SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONTRUCCiONES ELECTRICAS SA).
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte
Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol
Junta de Govern Local pública
Expedients
20443110-FEXP2018/000005
Caràcter
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional
1074/MEP-3/18
Procediment
FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
d’adjudicació
Objecte dels
Reconèixer un crèdit per les factures presentades del servei de
expedients
manteniment de l’enllumenat públic corresponent als mesos de gener i
febrer de 2018
Fets
En relació l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’ha portat a terme, i consta a
l’expedient, les actuacions següents:
Informe tècnic de data : 11/04/2018
Informe jurídic de data : 11/04/2018
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data : 03/05/2018
Consta a l’expedient informe d’intervenció de data 03/05/2018 que transcrit íntegrament diu el
següent :
«Vist l’expedient tramés a aquesta Intervenció relatiu a l’assumpte referenciat s’ha d’indicar el
següent:
A l’expedient s’incorpora un informe tècnic signat conjuntament pel tècnic municipal i pel cap
del Servei de Via Pública i Mobilitat, de data 11 d’abril d’enguany, en el que es sol·licita
autorització de despesa per l’import i el concepte detallats més amunt.
Així mateix s’incorpora informe jurídic de data 11 d’abril d’enguany, en el que es fa constar que
“en data 20/05/2015, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord següent: (...) aprovar la
continuüitat de la prestació del servei de conservació i reparació de les instal·lacions
d’enllumenat públic de la ciutat per part de l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA NIF A08001182, fins que hi hagi un nou adjudicatari
(...)”.
Pel que respecta al règim de continuïtat, cal indicar que, com s’indica als informes anteriors, el
servei s’està prestant en aquest sistema des del 13/02/2010, si bé no s’acompanya cap
informe per motivar el no haver -se pogut procedir a la licitació i adjudicació d’un nou contracte
durant aquest període.
En relació amb això s’ha de tenir present que de conformitat amb allò previst a l’article 235.a)
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals, existeix la previsió de què, en cas
d’extinció normal del contracte de gestió de serveis públics, el contractista haurà de prestar el

Junta de Govern Local. Sessió núm. 10 / 28-05-2018

37

Secretaria General

servei fins a què un altre contractista es faci càrrec de la seva gestió. Previsió que, segons
s’interpreta la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya
en l ’Informe 7/2005, no pot conceptuar -se com una pròrroga del contracte.
D’altra banda, l’article 35.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, conté
també una previsió de continuïtat del servei per supòsits de declaració administrativa de
nul·litat d’un contracte, si es produís un greu trastorn al servei públic, i fins a l’adopció de
mesures urgents per a evitar el perjudici.
En conseqüència, s’ha de concloure que la prestació en règim de continuïtat es preveu com un
sistema excepcional, degudament justificat i de caràcter transitori fins a la deguda resolució de
la tramitació d’un nou contracte que, en el seu cas, haurà de realitzar-se amb la màxima
diligència possible.
En aquest sentit, s’ha de posar de manifest que les factures ara trameses no poden
conceptuar- se procedents d’una relació contractual en la mesura que no s’ha procedit a la
tramitació i formalització de cap contracte, com així s’exigia 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, en el present supòsit, i com es deriva de l’informe tècnic i de les factures
conformades pel Cap del Servei de Via Pública i Mobilitat, l’empresa ha prestat els serveis a
conformitat de l’Ajuntament i els imports són correctes.
Sense perjudici de l’ anterior i atenent a l’objecte de les prestacions realitzades (servei de
manteniment de l’enllumenat públic), en el dia d’avui es comptabilitza la despesa pel concepte
de referència, per l’import i a la partida detallats més amunt. en aplicació d’allò previst a l’article
26.1.a) de la Llei de Bases de règim local, és un servei de prestació obligatòria a tots els
municipis.
En qualsevol cas, i sense perjudici de la 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 10ª del TRLCSP, l’article 20
de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú, la Llei 40/2015 de Règim
Jurídic del Sector Públic, 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. 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
2. A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial
decret esmentat quant a l’acreditació de les despeses generades i la conformitat que n’han prestat
els departaments municipals gestors.
3. L’òrgan competent per adoptar resolucions en relació a aquest expedient, és la Junta de
Govern Local, d’acord amb l’article 52.4 del Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de
Catalunya (TRLMRLC) aprovat pel Decret 2/2003, de 28 d’abril, així com l’article 22 de les
bases d’execució del pressupost general vigent.
4. 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.
5.- D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, els
responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han d’informar els
expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari es proposa al
Primer 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 Pròspera 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 20443110-FEXP2018/000005,
corresponent a les factures del servei de manteniment de l’enllumenat públic durant els mesos de
gener i febrer de 2018.
L’esmentada despesa està contreta a les aplicacions pressupostàries següents:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2018 N 20443110 1650 21003

A

12018000012976/1

179.559,96

SEGON. Vistes les factures presentades per l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CONSTRUCC ELECTRICAS SA, amb NIF A0800118-2, incorporades a l’expedient i que han estat
conformades pel tècnic municipal competent, procedeix aprovar-les i abonar-les en els termes que
determina la Llei:
Núm. Fra

Data

Import

Aplicacions
pressupostàries

NIF

Tercer

71820012

31-012018

87.866,96

2018 N 20443110
1650 21003

ES-A0800118-2

SOCIEDAD
ESPAÑOLA
DE
CONSTRUCC
ELECTRICAS SA

71820017

28-022018

91.693,00

2018 N 20443110
1650 21003

ES-A0800118-2

SOCIEDAD
ESPAÑOLA
DE
CONSTRUCC
ELECTRICAS SA

TERCER. Notificar la resolució a l'interessat i comunicar-la a la Intervenció i Tresoreria
municipals, per al respectiu coneixement i efectes.
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.
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.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
15. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit per manteniment de paviments i
clavegueram gener i febrer 2018 (ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA).
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte
Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol
Junta de Govern Local pública
Expedients
20443110-FEXP2018/000006
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Caràcter
Ref. Addicional
Procediment
d’adjudicació
Objecte dels
expedients

Definitiu. Exhaureix la via administrativa
1089/AP-4/18
FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
Reconèixer un crèdit per les factures presentades del servei de
manteniment de paviments i clavegueram corresponents als mesos de
gener i febrer de 2018

Fets
En relació l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’ha portat a terme, i consta a
l’expedient, les actuacions següents:
Informe tècnic de data : 12/04/2018
informe tècnic complementari de data : 12/04/2018
Informe jurídic de data : 12/04/2018
Còpia compulsada de l’informe jurídic relatiu a factures emeses per execució de contractes de
serveis municipals amb índex de revisió de preus i preus actualitzats de data : 30/12/2016
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data : 03/05/2018
Consta a l’expedient informe d’intervenció de data 03/05/2018 que transcrit íntegrament diu el
següent :
« Vist l’expedient tramés a aquesta Intervenció relatiu a l’assumpte referenciat s’ha d’indicar el
següent:
A l’expedient s’incorpora un informe tècnic signat pel cap del Servei de Via Pública i Mobilitat,
de data 12 d’abril d’enguany, en el que es sol·licita autorització de despesa per l’import i el
concepte detallats més amunt.
Així mateix s’incorpora informe jurídic de data 12 d’abril d’enguany, en el que es fa constar que
“en data 20/05/2015, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord següent: (...) aprovar la
continuüitat de la prestació del servei de manteniment de paviments i clavegueram de la ciutat
per part de l’empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA amb CIF A 08112716, fins
que hi hagi un nou adjudicatari (...)”.
Pel que respecta al règim de continuïtat, cal indicar que, com s’indica als informes anteriors, el
servei s’està prestant en aquest sistema des del 31/12/2009, si bé no s’acompanya cap
informe per motivar el no haver -se pogut procedir a la licitació i adjudicació d’un nou contracte
durant aquest període.
En relació amb això s’ha de tenir present que de conformitat amb allò previst a l’article 235.a)
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals, existeix la previsió de què, en cas
d’extinció normal del contracte de gestió de serveis públics, el contractista haurà de prestar el
servei fins a què un altre contractista es faci càrrec de la seva gestió. Previsió que, segons
s’interpreta la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya
en l ’Informe 7/2005, no pot conceptuar -se com una pròrroga del contracte.
D’altra banda, l’article 35.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, conté
també una previsió de continuïtat del servei per supòsits de declaració administrativa de
nul·litat d’un contracte, si es produís un greu trastorn al servei públic, i fins a l’adopció de
mesures urgents per a evitar el perjudici.
En conseqüència, s’ha de concloure que la prestació en règim de continuïtat es preveu com un
sistema excepcional, degudament justificat i de caràcter transitori fins a la deguda resolució de
la tramitació d’un nou contracte que, en el seu cas, haurà de realitzar-se amb la màxima
diligència possible.
En aquest sentit, s’ha de posar de manifest que les factures ara trameses no poden
conceptuar- se procedents d’una relació contractual en la mesura que no s’ha procedit a la
tramitació i formalització de cap contracte, com així s’exigia 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.
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En tot cas, en el present supòsit, i com es deriva de l’informe tècnic i de les factures
conformades pel Cap del Servei de Via Pública i Mobilitat, l’empresa ha prestat els serveis a
conformitat de l’Ajuntament i els imports són correctes.
Sense perjudici de l’ anterior i atenent a l’objecte de les prestacions realitzades (servei de
manteniment del paviment i clavegueram de la ciutat), en el dia d’avui es comptabilitza la
despesa pel concepte de referència, per l’import i a la partida detallats més amunt. en aplicació
d’allò previst a l’article 26.1.a) de la Llei de Bases de règim local, és un servei de prestació
obligatòria a tots els municipis.
En qualsevol cas, i sense perjudici de la 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 10ª del TRLCSP, l’article 20
de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú, la Llei 40/2015 de Règim
Jurídic del Sector Públic, 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. 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
2. A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial
decret esmentat quant a l’acreditació de les despeses generades i la conformitat que n’han prestat
els departaments municipals gestors.
3. L’òrgan competent per adoptar resolucions en relació a aquest expedient, és la Junta de
Govern Local, d’acord amb l’article 52.4 del Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de
Catalunya (TRLMRLC) aprovat pel Decret 2/2003, de 28 d’abril, així com l’article 22 de les
bases d’execució del pressupost general vigent.
4. 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 Pròspera i Sostenible.
5.- D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari es proposa al
Primer 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 Pròspera i Sostenible i, si escau, de
la Junta de Govern Local pública, per a la seva ulterior resolució, la següent proposta:
PRIMER. Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit 20443110-FEXP2018/000006,
corresponent a les factures del servei de manteniment de paviments i clavegueram durant els
mesos de gener i febrer de 2018, en el ben entès que es tracta d’una aprovació provisional i en
concepte de “ a compte d’una revisió i liquidació definitives” atès que correspon a l’execució
efectiva dels treballs executats per ordre municipal de continuïtat de serveis i que resta
condicionada a les comprovacions posteriors que es puguin realitzar sobre la correcta aplicació
dels preus actualitzats en els elements descompostos del preu total del servei per aplicació
analògica i extensiva del que es preveu a l’acord de la Junta de Govern Local de 28 de
novembre de 2016.
L’esmentada despesa està contreta a les aplicacions pressupostàries següents:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2018 N 20443110 1532 21002

A

12018000013072/1

457.263,34
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SEGON. Vistes les factures presentades per l’empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
SA, amb NIF A08112716, incorporades a l’expedient i que han estat conformades de forma
provisional i a compte d’una revisió i liquidació definitives pel tècnic municipal competent,
procedeix aprovar-la i abonar-la en els termes que determina la Llei:
Núm. Fra

Data

Import

Aplicacions pressupostàries

NIF

Tercer

18015189

31-01-2018

331.124,80

2018 N 20443110 1532 21002 ES-A08112716 ACSA
OBRAS
E
INFRAESTRUCTURAS,
SA,

18025177

28-02-2018

126.138,54

2018 N 20443110 1532 21002 ES-A08112716 ACSA
OBRAS
E
INFRAESTRUCTURAS,
SA,

TERCER. Notificar la resolució a l'interessat i comunicar-la a la Intervenció i Tresoreria
municipals, per al respectiu coneixement i efectes amb l’advertiment de que aquesta factura
haurà de ser revisada a partir del desglossament dels components i partides incloses al preu,
fins determinar si els preus actualitzats s’han aplicat correctament.
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.
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.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
16. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit per neteja de clavegueram gener i
febrer 2018 (FOMENTO DE CONTRUCCIONES Y CONTRATAS,SA).
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte
Òrgan que resol
Expedients
Caràcter
Ref. Addicional
Procediment
d’adjudicació
Objecte dels
expedients

Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Junta de Govern Local pública
20443110-FEXP2018/000004
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
1045/CNC-2/18
FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
Reconèixer un crèdit per les factures presentades del servei de neteja
del clavegueram de la ciutat corresponent als mesos de gener i febrer de
2018

Fets
En relació l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’ha portat a terme, i consta a
l’expedient, les actuacions següents:
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Informe tècnic de data : 10/04/2018
informe tècnic complementari de data : 10/04/2018
Informe jurídic de data : 10/04/2018
Còpia compulsada de l’informe jurídic relatiu a factures emeses per execució de contractes de
serveis municipals amb índex de revisió de preus i preus actualitzats de data : 30/12/2016
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data : 03/05/2018
Consta a l’expedient informe d’intervenció de data 03/05/2018 que transcrit íntegrament diu el
següent :
«A l’expedient s’incorpora un informe tècnic signat conjuntament pel tècnic municipal i pel cap
del Servei de Via Pública i Mobilitat, de data 10 d’abril d’enguany, en el que es sol·licita
autorització de despesa per l’import i el concepte detallats més amunt.
Així mateix s’incorpora informe jurídic de data 10 d’abril d’enguany, en el que es fa constar que
“en data 20/05/2015, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord següent: (...) aprovar la
continuüitat de la prestació del servei de neteja de clavegueram de la ciutat per part de
l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA amb CIF A28037224, fins
que hi hagi un nou adjudicatari (...)”.
Pel que respecta al règim de continuïtat, cal indicar que, com s’indica als informes anteriors, el
servei s’està prestant en aquest sistema des del 31/12/2012, si bé no s’acompanya cap
informe per motivar el no haver -se pogut procedir a la licitació i adjudicació d’un nou contracte
durant aquest període.
En relació amb això s’ha de tenir present que de conformitat amb allò previst a l’article 235.a)
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals, existeix la previsió de què, en cas
d’extinció normal del contracte de gestió de serveis públics, el contractista haurà de prestar el
servei fins a què un altre contractista es faci càrrec de la seva gestió. Previsió que, segons
s’interpreta la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya
en l ’Informe 7/2005, no pot conceptuar -se com una pròrroga del contracte.
D’altra banda, l’article 35.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, conté
també una previsió de continuïtat del servei per supòsits de declaració administrativa de
nul·litat d’un contracte, si es produís un greu trastorn al servei públic, i fins a l’adopció de
mesures urgents per a evitar el perjudici.
En conseqüència, s’ha de concloure que la prestació en règim de continuïtat es preveu com un
sistema excepcional, degudament justificat i de caràcter transitori fins a la deguda resolució de
la tramitació d’un nou contracte que, en el seu cas, haurà de realitzar-se amb la màxima
diligència possible.
En aquest sentit, s’ha de posar de manifest que les factures ara trameses no poden
conceptuar- se procedents d’una relació contractual en la mesura que no s’ha procedit a la
tramitació i formalització de cap contracte, com així s’exigia 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, en el present supòsit, i com es deriva de l’informe tècnic i de les factures
conformades pel Cap del Servei de Via Pública i Mobilitat, l’empresa ha prestat els serveis a
conformitat de l’Ajuntament i els imports són correctes.
Sense perjudici de l’anterior i atenent a l’objecte de les prestacions realitzades (servei de neteja
del clavegueram de la ciutat), en el dia d’avui es comptabilitza la despesa pel concepte de
referència, per l’import i a la partida detallats més amunt. en aplicació d’allò previst a l’article
26.1.a) de la Llei de Bases de règim local, és un servei de prestació obligatòria a tots els
municipis.
En qualsevol cas, i sense perjudici de la 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 10ª del TRLCSP, l’article 20
de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú, la Llei 40/2015 de Règim
Jurídic del Sector Públic, 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 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
2. A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial
decret esmentat quant a l’acreditació de les despeses generades i la conformitat que n’han prestat
els departaments municipals gestors.
3. L’òrgan competent per adoptar resolucions en relació a aquest expedient, és la Junta de
Govern Local, d’acord amb l’article 52.4 del Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de
Catalunya (TRLMRLC) aprovat pel Decret 2/2003, de 28 d’abril, així com l’article 22 de les
bases d’execució del pressupost general vigent.
4. 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, Pròspera i Sostenible.
5.- D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, els
responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han d’informar els
expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari es proposa al
Primer 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 Pròspera i Sostenible i, si escau, de
la Junta de Govern Local pública, per a la seva ulterior resolució, la següent proposta:
PRIMER. Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit 20443110-FEXP2018/000004,
corresponent a les factures del servei de neteja del clavegueram de la ciutat durant els mesos
de gener i febrer de 2018, en el ben entès que es tracta d’una aprovació provisional i en
concepte de “ a compte d’una revisió i liquidació definitives” atès que correspon a l’execució
efectiva dels treballs executats per ordre municipal de continuïtat de serveis i que resta
condicionada a les comprovacions posteriors que es puguin realitzar sobre la correcta aplicació
dels preus actualitzats en els elements descompostos del preu total del servei per aplicació
analògica i extensiva del que es preveu a l’acord de la Junta de Govern Local de 28 de
novembre de 2016.
L’esmentada despesa està contreta a les aplicacions pressupostàries següents:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2018 N 20443110 1600 22700

A

12018000012944/1

80.020,67

SEGON. Vistes les factures presentades per l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SA, amb NIF A2803722-4, incorporades a l’expedient i que han estat conformades
de forma provisional i a compte d’una revisió i liquidació definitives pel tècnic municipal competent,
procedeix aprovar-la i abonar-la en els termes que determina la Llei:
Núm. Fra

Data

Import

Aplicacions
pressupostàries

NIF

Tercer

18SM1625/100024 06/02/2018
8

40.952,21

2018 N 20443110 ES-A2803722-4
1600 22700

FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SA

18SM1625/100084 31/03/2018
7

39.068,46

2018 N 20443110 ES-A2803722-4
1600 22700

FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SA
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TERCER. Notificar la resolució a l'interessat i comunicar-la a la Intervenció i Tresoreria
municipals, per al respectiu coneixement i efectes amb l’advertiment de que aquesta factura
haurà de ser revisada a partir del desglossament dels components i partides incloses al preu,
fins determinar si els preus actualitzats s’han aplicat correctament.
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.
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.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
17. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit per neteja d'edificis municipals, acció
social, equipaments culturals i escolars gener i febrer 2018. (FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA).
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte
Òrgan que resol
Expedients

Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Junta de Govern Local pública
20446133-FEXP2018/000001 / 20446133-FEXP2018/000002 /
20446133-FEXP2018/000003 / 20443039-FEXP2018/000002
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
6/CNE-5/18; 7/CNE-6/18; 8/CNE-7/18; 9/CNE-8/18
FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.

Caràcter
Ref. Addicional
Procediment
d’adjudicació
Objecte dels
-Reconeixement de crèdit servei de neteja Acció Social, Equipaments
expedients
Escolars, Equipaments Culturals i Edificis Municipals gener i febrer 2018
Fets
En relació als expedients de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme, i
consten als l’expedients, l’actuació següent:
- Expedient : 20446133-FEXP2018/000001 - Ref. Addicional: 6/CNE-5/18
Informe tècnic de data 09/04/2018.
Informe jurídic de data 09/04/2018.
Còpia complusada d’informe jurídic relatiu a factures emeses per execució de contractes de
servei muncipals amb índex de revisió de preus 30/12/2016.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 02/05/2018.
- Expedient : 20446133-FEXP2018/000002 - Ref. Addicional: 7/CNE-6/18
Informe tècnic de data 10/04/2018.
Informe jurídic de data 10/04/2018.
Còpia complusada d’informe jurídic relatiu a factures emeses per execució de contractes de
servei muncipals amb índex de revisió de preus 30/12/2016.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 03/05/2018.Expedient : 20446133-FEXP2018/000003 - Ref. Addicional: 8/CNE-7/18
Informe tècnic de data 10/04/2018.
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Informe jurídic de data 10/04/2018.
Còpia compulsada d’informe jurídic relatiu a factures emeses per execució de contractes de
servei municipals amb índex de revisió de preus 30/12/2016.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 03/05/2018.
- Expedient : 20443039-FEXP2018/000002 - Ref. Addicional: 9/CNE-8/18
Informe tècnic de data 10/04/2018.
Informe jurídic de data 10/04/2018.
Còpia complusada d’informe jurídic relatiu a factures emeses per execució de contractes de
servei muncipals amb índex de revisió de preus 30/12/2016.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 03/05/2018.
Consta en els expedients informe d’Intervenció de data 02/05/2018, 03/05/2018, 03/05/2018,
03/05/2018 que transcrit íntegrament diu el següent:
«Vist l’expedient tramés a aquesta Intervenció relatiu a l’assumpte referenciat s’ha d’indicar el
següent:
A l’expedient s’incorpora un informe tècnic signat conjuntament pel cap del departament de
Neteja Viària i Edificis Municipals i pel cap del Servei de Via Pública i Mobilitat, de data 9 d’abril
d’enguany, en el que es sol·licita autorització de despesa per l’import i el concepte detallats
més amunt.
Així mateix s’incorpora informe jurídic de data 9 d’abril d’enguany, en el que es fa constar que
“en data 20/05/2015, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord següent: (...) aprovar la
continuïtat de la prestació del servei de neteja d’acció social, equipaments escolars,
equipaments culturals i edificis municipals amb l’empresa FCC, SA NIF A28037224, fins que hi
hagi un nou adjudicatari (...)”.
Pel que respecta al règim de continuïtat, cal indicar que, com s’indica als informes anteriors, el
servei s’està prestant en aquest sistema des del 30/06/2012, si bé no s’acompanya cap
informe per motivar el no haver -se pogut procedir a la licitació i adjudicació d’un nou contracte
durant aquest període.
En relació amb això s’ha de tenir present que de conformitat amb allò previst a l’article 235.a)
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals, existeix la previsió de què, en cas
d’extinció normal del contracte de gestió de serveis públics, el contractista haurà de prestar el
servei fins a què un altre contractista es faci càrrec de la seva gestió. Previsió que, segons
s’interpreta la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya
en l ’Informe 7/2005, no pot conceptuar -se com una pròrroga del contracte.
D’altra banda, l’article 35.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, conté
també una previsió de continuïtat del servei per supòsits de declaració administrativa de
nul·litat d’un contracte, si es produís un greu trastorn al servei públic, i fins a l’adopció de
mesures urgents per a evitar el perjudici.
En conseqüència, s’ha de concloure que la prestació en règim de continuïtat es preveu com un
sistema excepcional, degudament justificat i de caràcter transitori fins a la deguda resolució de
la tramitació d’un nou contracte que, en el seu cas, haurà de realitzar-se amb la màxima
diligència possible.
En aquest sentit, s’ha de posar de manifest que les factures ara trameses no poden
conceptuar- se procedents d’una relació contractual en la mesura que no s’ha procedit a la
tramitació i formalització de cap contracte, com així s’exigia 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, en el present supòsit, i com es deriva de l’ informe tècnic i de les factures
conformades pel Cap del Servei de Via Pública i Mobilitat, l’empresa ha prestat els serveis a
conformitat de l’Ajuntament i els imports són correctes.
Sense perjudici de l’ anterior i atenent a l’objecte de les prestacions realitzades (servei de
neteja de les dependències d’Acció Social), en el dia d’avui es comptabilitza la despesa pel
concepte de referència, per l’import i a la partida detallats més amunt. en aplicació d’allò previst
a l’article 26.1.a) de la Llei de Bases de règim local, és un servei de prestació obligatòria a tots
els municipis.

Junta de Govern Local. Sessió núm. 10 / 28-05-2018

46

Secretaria General

En qualsevol cas, i sense perjudici de la 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 10ª del TRLCSP, l’article 20
de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú, la Llei 40/2015 de Règim
Jurídic del Sector Públic, 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 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, permet l’acumulació de procediments, amb
unicitat en la seva resolució, quan presentin característiques que guardin identitat substancial o
íntima connexió, com ara els expedients relacionats en els antecedents.
2.- D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes
despeses constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de l’efectiva
prestació dels serveis o subministraments, acreditada als expedients
3.- A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial
decret esmentat quant a l’acreditació de les despeses generades i la conformitat que n’han prestat
els departaments municipals gestors.
4.- L’òrgan competent per adoptar resolucions en relació a aquest expedient, és la Junta de
Govern Local, d’acord amb l’article 52.4 del Text refós de la llei municipal, de règim local de
Catalunya (TRLMRLC) aprovat pel Decret 2/2003, de 28 d’abril, així com l’article 22 d els bases
d’execució del pressupost general vigent.
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
Primer 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:
PRIMER.- Aprovar els expedients de despesa 20446133-FEXP2018/000001 / 20446133FEXP2018/000002 / 20446133-FEXP2018/000003 / 20443039-FEXP2018/000002, corresponents
a les factures del servei de neteja dels serveis de neteja Acció Social, Equipaments Escolars,
Equipaments Culturals i Edificis Municipals, en el ben entès que es tracta d’una aprovació
provisional i en concepte de “ a compte d’una revisió i liquidació definitives”, atès que correspon
a l’execució efectiva dels treballs executats per ordre municipal de continuïtat de serveis, i que
resta condicionada a les comprovacions posteriors que es puguin realitzar sobre la correcta
aplicació dels preus actualitzats en els elements descompostos del preu total del servei, per
aplicació analògica i extensiva del que es preveu a l’acord de la Junta de Govern Local de 28
de novembre de 2016.
L’esmentada despesa està contreta a les aplicacions pressupostàries següents :
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

2018 N 20446133 2310020 22700

A

12018000012886/1

161.678,23

2018 N 20446133 3231 22700

A

12018000012908/1

992.116,58

2018 N 20446133 3332 22700

A

12018000012943/1

74.473,80

2018 N 20443039 9208 22700

A

12018000012967/1

266.198,87
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SEGON.- Vista les factures presentades per l'empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SA, amb NIF A2803722-4, incorporades als expedients, i que ha estat conformades
de forma provisional i a compte d’una revisió i liquidació definitives pel tècnic municipal competent,
procedeix aprovar-les i abonar-les en els termes que determina la Llei:
Núm. Fra

Data

Import

NIF

Tercer

18SM1625/1000238

05/02/2018

84.715,14

A2803722-4

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES
Y CONTRATAS, SA

18SM1625/1000588

06/03/2018

76.963,09

A2803722-4

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES
Y CONTRATAS, SA

18SM1625/1000236

05/02/2018

512.712,62

A2803722-4

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES
Y CONTRATAS, SA

18SM1625/1000584

06/03/2018

479.403,96

A2803722-4

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES
Y CONTRATAS, SA

18SM1625/1000239

05/02/2018

38.017,63

A2803722-4

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES
Y CONTRATAS, SA

18SM1625/1000589

06/03/2018

36.456,17

A2803722-4

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES
Y CONTRATAS, SA

18SM1625/1000237

05/02/2018

138.897,17

A2803722-4

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES
Y CONTRATAS, SA

18SM1625/1000587

06/03/2018

127.301,70

A2803722-4

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES
Y CONTRATAS, SA

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a Intervenció Municipal i l’interessat:
A2803722-4

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA

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 Pròspera 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 Pròspera i Sostenible que dictamini
favorablement aquesta proposta i a la Junta de Govern Local pública, que resolgui de
conformitat.
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
pública RESOL d’acord amb la proposta precedent.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
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Proposicions urgents
No se’n va produir cap
Precs i preguntes
No se’n va produir cap.
Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les nou hores i cinquanta 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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