Secretaria General

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

15
Junta de Govern Local
Ordinària
30 de juliol de 2018
09:35
Acta

A la Sala de la tercera planta de l'edifici El Viver, a trenta de juliol de 2018, es reuneix la Junta
de Govern Local en primera convocatòria.
Alcalde
Regidors/es

Alejandro Pastor López
Teresa González Moreno
Jordi Subirana Ortells
Ruben Guijarro Palma

Secretària acc.
Interventor
Tresorer acc.

Remedios Hijano Cruzado
Julián Álamo Guijarro
Jordi Crisol González

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 14 corresponent a la sessió ordinària del dia 9 de juliol de 2018.

Àmbit de Badalona Democràtica
2. Aprovar l'adjudicació del contracte per a la prestació dels serveis de lloguer, transport,
lliurament, muntatge, desmuntatge i recollida de punts de llum pel guarniment i decoració
nadalenca de diferents carrers comercials del municipi de Badalona.
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
3. Aprovar inicialment el projecte d'urbanització de l'espai públic situat entre els carrers de la
Batllòria, Gregal i Empordà.
SESSIÓ PÚBLICA
Àmbit de Badalona Democràtica
4. Aprovar diversos reconeixements de crèdit corresponents a l'exercici 2018 .
Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
5. Aprovar el reconeixement de crèdit d'enriquiment injust a favor de l'empresa Gas Natural
Comercializadora, SA, corresponent al consum de gas dels mesos de gener, febrer i març 2018
de les instal·lacions esportives municipals, per import de 35.635,38 €.
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Proposicions urgents
Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta número 14 corresponent a la sessió ordinària del dia 9 de juliol de 2018.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió ordinària del dia 9 de
juliol de 2018, la qual s’aprova per unanimitat.
Àmbit de Badalona Democràtica
2. Aprovar l'adjudicació del contracte per a la prestació dels serveis de lloguer, transport,
lliurament, muntatge, desmuntatge i recollida de punts de llum pel guarniment i
decoració nadalenca de diferents carrers comercials del municipi de Badalona.
Tipus d’acte:

Òrgan que resol:
Caràcter de la resolució:
Expedient:

Aprovació de l’adjudicació del contracte per a la prestació
dels serveis de lloguer, transport, lliurament, muntatge,
desmuntatge i recollida de punts de llum per al guarniment
i decoració nadalenca de diferents carrers comercials del
municipi de Badalona.
Junta de Govern Local
Exhaureix la via administrativa
53/OBR- 21/17

Antecedents
1.En data 16 d’octubre de 2017 el tercer tinent d’alcalde, regidor de l’Àmbit de Badalona
Democràtica aprovà l’expedient de contractació, la licitació, la despesa i l’obertura del
procediment obert per tal d’adjudicar el contracte relatiu a la prestació dels serveis de lloguer,
transport, lliurament, muntatge, desmuntatge i recollida dels punts de llum per al guarniment i
decoració nadalenca de diferents carrers comercials del municipi de Badalona, per un període
de dos anys a comptar de l’endemà de la data de la seva formalització, amb possibilitat de
pròrroga pel termini màxim d’un any més i amb un pressupost màxim de licitació de 70.180,00
euros, a raó de 58.000,00 euros el valor base del contracte i 12.180,00 euros en concepte
d’IVA al tipus del 21% vigent.
2. En data 25 d’octubre de 2017 es publicà l’ esmentada licitació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (amb número de registre 022017020606) i en el Perfil de Contractant
de l’ Ajuntament de Badalona.
3. En data 10 de novembre de 2017 a les 13.30 hores finalitzà el termini atorgat per presentar
les proposicions, havent-se rebut de conformitat amb el registre de pliques que figura en
l’expedient de referència emès en la mateixa data per la cap del Servei de Contractació amb el
vistiplau del secretari general, només una oferta, la de l’empresa INSTALACIONES NYCSA SL.
4. En data 14 de novembre de 2017 s’ inserí un avís en el Perfil de Contractant de l’ Ajuntament
en què s’ anunciava la convocatòria per al dia 15 de novembre de 2017 de la primera sessió de
la Mesa Contractació d’obertura del sobre A i B de la única proposició presentada en aquesta
licitació.
5. En data 15 de novembre de 2017 va tenir lloc la sessió de la Mesa de Contractació a què
s’ha fet abans referència, l’objecte de la qual el constituïa l’obertura – en fase interna - del
sobre A (documentació general) de la proposició presentada per INSTALACIONES NYCSA SL i
– en acte públic - del sobre B (el contingut del qual el constituïa l’oferta econòmica i la resta
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d’aspectes avaluables automàticament). En aquesta sessió la Mesa adoptà els acords que es
transcriuen literalment a continuació:
“PRIMER.- ADMETRE A LA LICITACIÓ d’aquest contracte a l’empresa INSTALACIONES
NYCSA SL en haver-se considerat correcta la documentació que ha inclòs en el sobre A de la
seva proposició a la vista d’allò exigit a les clàusules 7.2 i 9.2.2 del plec de clàusules
administratives particulars regulador d’aquest contracte, havent presentat el model de
declaració responsable de personalitat, capacitat i solvència seguint el model de l’ annex 3 de
l’esmentat plec.
SEGON.- La Mesa acorda PROCEDIR ACTE SEGUIT EN ACTE PUBLIC que es porta a terme
a la sala de reunions de la 4a planta de l’ edifici municipal El Viver ubicat a Plaça Assemblea
Catalunya números 9-12, 08911 Badalona A L’ OBERTURA DEL SOBRE B de la única
proposició presentada en aquesta licitació, comprensiu de la proposició econòmica seguint el
model de l’annex I del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest
contracte, model que conté els aspectes de l’oferta que han de ser avaluats de conformitat amb
els criteris de valoració preestablerts a la clàusula 6.2 del plec de clàusules esmentat, els quals
son tots ells avaluables automàticament i tenen una ponderació màxima de 100 punts,
obtenint-se el resultat que hi figura en la proposició econòmica que s’ insereix com a annex en
aquesta acta, donant-se aquí per reproduït el seu contingut.
TERCER.- ADJUDICAR AQUEST CONTRACTE a l’empresa INSTALACIONES NYCSA SL
amb NIF B61551651, en haver estat la única presentada i admesa a la licitació del contracte de
referència i en haver presentat, consegüentment, l’ oferta econòmicament més avantatjosa per
a l'interès públic i a raó dels compromisos i condicions que ha ofert amb la formulació de la
seva oferta i que han estat presos en consideració per a la seva valoració d’acord amb
l’establert en la clàusula 6.2 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest
contracte, essent un d’aquests el següent, un preu de 53.360 euros (IVA exclòs) per a la
realització dels serveis objecte d’aquest contracte durant tota la seva vigència inicial, establerta
en dos anys.
QUART.- TRAMETRE a la única empresa presentada i admesa en aquesta la licitació la
proposta d’adjudicació objecte de l’ acord precedent als efectes del tràmit d’audiència previst a
l’article 87 del RGLCAP i REQUERIR-LA als efectes previstos a l’article 151.2 del TRLCSP, per
tal que, dins del termini màxim dels 10 dies hàbils següents a la recepció de la comunicació,
presenti la documentació següent a les dependències del Departament Central de
Contractació, ubicat a Plaça Assemblea Catalunya, números 9-12, 4a planta, 08911 Badalona,
dins l’horari de 9.00 h a 13.30 h de dilluns a divendres, exclosos festius al municipi.
- Documentació acreditativa de la personalitat, capacitat i solvència a què feia referència el
licitador en la declaració responsable que va presentar dins del sobre A de la seva proposició,
com ara i d’entre altres:
- El DNI de l’apoderat
- Quan l’empresari sigui una persona jurídica, el codi o Número d’Identificació Fiscal i
l’escriptura de constitució o, en el seu cas, de modificació de la societat, o document de
constitució, estatuts o acte fundacional, tots ells degudament inscrits al registre corresponent, si
escau.
- L’escriptura de poders del representant del licitador, inscrita en el registre corresponent.
- Els empresaris no espanyols que pertanyin a Estats membres de la Unió Europea hauran
d’acreditar la seva inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a
l’annex I del RGLCAP. La capacitat d’obrar de la resta dels empresaris estrangers s’acreditarà
de conformitat amb el que s’estableix a l’article 10 del RGLCAP,
- Documentació justificativa d’estar donat d’alta a l’IAE en l’epígraf corresponent a l’objecte del
contracte (a través del darrer rebut o, en cas d’exempció, a través del document d’alta de
l’impost i una declaració de no haver-ne estat donat de baixa).
- Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social (o autorització expressa perquè aquestes certificacions es
puguin obtenir d’ofici per part d’ aquesta Administració en el supòsit que no hagués autoritzat a
la corporació dins de la documentació inclosa en el SOBRE A i que en el moment que resultes
proposat per a l’adjudicació fos del seu interès).
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- Declaració relativa al volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix aquest contracte
referit com a màxim als tres darrers exercicis disponibles en funció de la data de creació o
d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura que es disposi de les referències
esmentades, per import superior a 50.000 euros.
- Declaració responsable dels principals serveis prestats per l’empresa de similars
característiques durant els darrers cinc anys, indicant l’import, les dates i el caràcter de la
destinació pública o privada.
- Documentació acreditativa d’haver constituït en la Tresoreria General d’aquest Ajuntament
l’import corresponent a la garantia definitiva exigida en la clàusula 8.2 d’aquest plec i de l’import
que se n’hagi derivat de la publicació de l’ anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona.
- La resta de la documentació administrativa acreditativa de l’ acompliment amb els requisits de
solvència tècnica o professional mínims exigits d’acord amb el que preveu la prescripció 11 del
plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’aquest contracte, com ara la
documentació acreditativa de tenir ja contractada una pòlissa d’assegurances d’indemnització
per riscos professionals per import superior a 100.000 euros, d’acord amb l’exigit en
l’esmentada prescripció.
- Qualsevol altres documents addicionals acreditatius dels compromisos d’adscripció oferts.
- Els exemplars originals de la documentació que hagi aportat a la licitació mitjançant
fotocòpies, en el seu cas.”
El contingut de l’ acta aixecada arran l’ acte de la Mesa a què s’ha fet referència es publicà en
el Perfil de Contractant d’aquest Ajuntament el proppassat 21/11/2017.
6. Dins del tràmit d’audiència que es va atorgar de conformitat amb el que preveu l’acord quart
abans transcrit, no es va presentar cap al·legació i dins del termini màxim establert, l’empresa
proposada a l’adjudicació d’aquest contracte va presentar a les dependències del Departament
Central de Contractació, situat a Plaça Assemblea de Catalunya, números 9-12, 4a planta,
08911 de Badalona, tota la documentació que li havia estat requerida de conformitat amb el
que preveu l’article 151.2 del TRLCSP, constant aquesta dins l’expedient de contractació i
donant-se aquí per reproduït el seu contingut.
7. De l’ expedient així format, juntament amb el document comptable acreditatiu de la
realització per part del Departament promotor d’aquest contracte d’una operació ARC – de data
24 de novembre de 2017 - que havia de servir per atendre les despeses (IVA d’aplicació
inclòs) que s’ estimava que se’n poguessin derivar de l’execució d’aquest contracte per a
l’exercici econòmic 2017, per un import total de 31.581,00 euros (ARC número
12017000042991/1), els certificats d’estar al corrent de deutes amb aquest Ajuntament, amb
Hisenda i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social de l’empresa proposada a
l’adjudicació d’aquest contracte: INSTALACIONES NYCSA SL i un informe jurídic de proposta
d’adjudicació elaborat en data 24 de novembre de 2017 pel Servei de Contractació, se’n va
donar tramesa al Departament d’Intervenció General per a la seva fiscalització prèvia essent
retornat l’expedient a aquestes dependències sense informar ateses les previsions de la
prescripció 6 del plec de prescripcions tècniques particulars i amb els mateixos termes, de la
clàusula 4 del plec de clàusules administratives particulars reguladors d’aquest contracte, que
preveien,quant a l’exercici 2017 es refereix, com a terminis màxims d’execució dels serveis
objecte d’aquest contracte els següents:
“- En l’exercici 2017, els punts de llum han de poder funcionar el dia 24/11/2017 i el
desmuntatge d’aquests s’ iniciarà el dia 8 de gener de 2018.
- En l’exercici 2018, els punts de llum han de poder funcionar el dia 23/11/2018 i el
desmuntatge d’aquests s’ iniciarà el dia 7 de gener de 2019.
Per al cas que s’ exerciti la pròrroga d’ aquest contracte pel termini d’un any més, i per tant, en
l’exercici 2019, els punts de llum han de poder funcionar el dia 24/11/2019 i el desmuntatge
d’aquests s’ iniciarà el dia 7 de gener de 2020.»
8. Atesa la fase de tramitació en què es trobava aquest expedient, era del tot impossible tenir
formalitzat el contracte amb anterioritat al dia 24/11/2017, data prevista per a l’inici del
funcionament de les llums que constitueixen l’ objecte d’aquest contracte.
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9. Aquest fet es posà en coneixement del Departament tècnic promotor d’aquest contracte.
10. En data 23 d’abril de 2018 es reiterà aquest fet a l’ esmentat Departament.
11. No ha estat fins el dia 4 de juny de 2018 que el cap del Departament de Comerç,
responsable d’aquest contracte, ha emès un informe tècnic complementari en què proposa el
reajustament de les anualitats d’aquest contracte a l’empara d’allò previst en l’article 96 del
RDL 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprovà el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
12. De l’esmentat informe tècnic se’n donà tramesa en data 7 de juny de 2018 a l’empresari
proposat a l’adjudicació d’aquest contracte perquè manifestés si estava conforme o no al
reajustament d’anualitats del contracte amb els termes exposats en aquell informe.
13. No ha estat fins el dia 12 de juny de 2018 que aquest ha posat de manifest de forma
expressa mitjançant correu electrònic que obra en l’expedient de referència, estar d’acord amb
el reajustament de les anualitats d’aquest contracte per als anys 2018 i 2019 i per al cas
d’exercitar-se la pròrroga d’aquest contracte, també per a l’ any 2020 d’acord amb el detall que
per anualitats s’indica en l’esmentat informe tècnic complementari i s’ha incorporat en
l’expedient document comptable A , datat del dia 07/06/2018, per import de 31.581 euros (IVA
d’aplicació inclòs), que ha de servir per atendre la despesa que s’estima que se’n derivi
d’aquest contracte per a l’any 2018 (número d’operació 12018000021358/1), la qual s’atendrà
amb càrrec a la partida pressupostària número 30545106-4310-22799 del pressupost municipal
de l’exercici 2018 en pròrroga de l’exercici 2017.
14. Figuren en l’expedient de referència també els certificats d’estar al corrent de deutes
aquesta empresa amb aquest Ajuntament, amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i
amb l’ Agència Tributària datats dels dies 13 i 15 de juny de 2018, respectivament.
15.D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, l’expedient d’adjudicació així tramitat s’ha sotmès per a la seva
fiscalització prèvia a l’Intervenció municipal, essent informat favorablement per l’interventor
general en data 28/06/2018 segons consta acreditat documentalment en l’ expedient.
Fonaments jurídics
1. Per a l’adjudicació d’aquest contracte, s’han complert els tràmits previstos en relació al
procediment obert, d’acord amb els articles 157 i següents del Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel que s’ aprovà el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic ( en
endavant, TRLCSP), i el que estableix el RD 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa
parcialment l’esmentada Llei.
2. A la vista de la tramitació assenyalada en els antecedents d’aquest document, s’escau
endegar els tràmits administratius per a l’adjudicació d’aquest contracte que estableix el
TRLCSP i el Reglament de desenvolupament de la Llei de contractes del sector públic, amb les
corresponents operacions pressupostàries d’autorització i disposició de la despesa, en el seu
cas, que preceptuen el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG 2/2004,
de 5 de març) i el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa.
3. En aquest sentit, l’empresa INSTALACIONES NYCSA SL amb NIF B61551651, que ha estat
proposada per a l’adjudicació d’aquest contracte en resultar la seva oferta la única presentada i
admesa en aquesta licitació i en resultar, consegüentment, l’econòmicament més avantatjosa
per a l’interès públic d’aquest contracte, ha acreditat la seva capacitat i solvència per a
contractar amb la Corporació i ha presentat dins del termini legalment establert, la
documentació exigida de conformitat amb el que preveu l’article 151.2 del TRLCSP.
4. L’article 96 del RDL 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprovà el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques regula el reajustament de les anualitats en
els contractes establint el següent: Quan per diversos motius (demora en l ‘inici de l’execució
del contracte sobre allò previst a l’ iniciar-se l’ expedient, suspensions autoritzades, pròrrogues
dels terminis totals o parcials, modificacions del projecte o qualsevol altre raó d’interès públic)
es produeixi un desajust entre les anualitats establertes en el plec de clàusules administratives
particulars integrat en el contracte i les necessitats reals d’ordre econòmic que el normal
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desenvolupament dels treballs exigeixi, com succeeix en aquest expedient en tant en iniciar-lo
s’havia previst la realització dels serveis objecte d’aquest contracte per als anys 2017 i 2018 i,
cas d’exercitar-se la seva pròrroga, també per a l’ any 2019 i ens trobàvem que l’expedient es
trobava en fase de fiscalització prèvia a l’ adjudicació justament en la data en què s’havia
d’iniciar la seva prestació sense que s’hagués pogut formalitzar el contracte amb anterioritat a
la data prevista per al seu inici. El precepte esmentat preveu que davant aquests casos, l’òrgan
de contractació procedirà a reajustar les esmentades anualitats (...) i que per efectuar l’
esmentat reajustament d’anualitats serà necessària la conformitat del contractista.
Havent prestat l’empresari proposat a l’adjudicació d’aquest contracte de forma expressa la
seva conformitat al reajustament d’aquest contracte per a les anualitats 2018 i 2019 i per al cas
d’acordar-se la seva pròrroga, també per a l’exercici 2020, mantenint els seus preus i la totalitat
de la seva oferta – cal posar de manifest que quant al finançament d’aquest contracte, la
despesa que es derivarà d’aquest per a l’ any 2018, s’estima en un import total de 31.581 euros
(IVA d’aplicació inclòs) i s’ haurà d’atendre amb càrrec a la partida número 30545106-431022799 del pressupost municipal de l’exercici 2018 en pròrroga de l’exercici 2017, amb el
número d’operació 12018000021358/1.
Quant a la despesa que se’n pugui derivar d’aquest contracte per a les futures anualitats que
comprengui la seva execució i/o pròrroga, cas d’exercitar-se aquesta, restarà sotmesa a la
condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals
corresponents a aquells futurs exercicis, per atendre el seu pagament. Tot això de conformitat
amb allò previst a l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del
contracte de referència es derivi per a les futures anualitats podrà constituir causa per a la
modificació i/o resolució del contracte d’acord amb l’establert al plec de clàusules
administratives particular regulador d’aquest contracte.
5. D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, l’expedient d’adjudicació així tramitat s’ha sotmès per a la seva
fiscalització prèvia a l’ Intervenció municipal d’acord amb l’exposat en el darrer antecedent
d’aquest document.
6. De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona del TRLCSP i el cartipàs
municipal vigent, l’òrgan competent per resoldre aquest expedient és la Junta de Govern Local.
7. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al 2 n
Tinent d’Alcaldia, regidor de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat que inclogui a l’ordre
del dia de la Junta de Govern Local, per la seva ulterior resolució, si s’escau, la següent
proposta:
PRIMER.- ADJUDICAR el contracte relatiu a la prestació dels serveis de lloguer, transport,
lliurament, muntatge, desmuntatge i recollida dels punts de llum per al guarniment i decoració
nadalenca de diferents carrers comercials del municipi de Badalona, per un període de dos anys
a comptar de l’endemà de la data de la seva formalització, amb possibilitat de pròrroga pel termini
màxim d’un any més, a favor de la proposició presentada per l’empresa INSTALACIONES

NYCSA SL amb NIF B61551651, arran els acords adoptats per la Mesa de Contractació en
sessió de data 15 de novembre de 2017 per aplicació dels criteris de valoració de les ofertes
establerts a la clàusula 6.2 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest
contracte, essent la seva oferta la única presentada i admesa a la licitació d’aquest contracte,
resultant consegüentment, l’econòmicament més avantatjosa per a l’interès públic i a raó de les
millores i compromisos formulats en la seva proposició que són els que es transcriuen
literalment a continuació:
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SEGON.- REAJUSTAR LES ANUALITATS D’ AQUEST CONTRACTE, PREVIST
INICIALMENT PER ALS ANYS 2017 I 2018, I PER AL CAS DE FORMALITZAR-SE LA
PRÒRROGA, TAMBÉ PER A L’ ANY 2019, ALS ANYS 2018 I 2019 i per al cas de formalitzarse la seva pròrroga, també per a l’ any 2020 a l’ empara d’allò previst en l’ article 96 del RDL
1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’ aprovà el Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions públiques i d’acord amb el desglòs d’imports a què es refereix per a
cadascuna d’aquestes anualitats l’ informe tècnic complementari emès pel cap del Departament
de Comerç en data 4 de juny de 2018 i ATENDRE la despesa que se’n pot derivar de l’
execució d’aquest contracte per a l’ any 2018, la qual s’ estima en un import total de 31.581,00
euros (IVA d’aplicació inclòs) amb càrrec a la partida número 30545106-4310-22799 del
pressupost municipal de l’ exercici 2018 en pròrroga de l’ exercici 2017, amb número d’operació
12018000021358/1.
SOTMETRE la despesa que se’n pugui derivar d’ aquest contracte per a les futures anualitats
que comprengui la seva execució i/o la seva pròrroga, cas d’ acordar-se aquesta, a la condició
suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals
corresponents a aquells futurs exercicis, per atendre el seu pagament. Tot això de conformitat
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amb allò previst a l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del
contracte de referència es derivi per a les futures anualitats podrà constituir causa per a la
modificació i/o resolució del contracte d’acord amb l’establert al plec de clàusules
administratives particular regulador d’aquest contracte.
TERCER.- REQUERIR a l’empresa INSTALACIONES NYCSA SL amb NIF B61551651 perquè
formalitzi el contracte de referència dins del termini dels 15 dies hàbils següents a la tramesa
d’aquesta resolució d´adjudicació, de conformitat amb el que disposa la clàusula 14.2 del Plec
de clàusules administratives particulars regulador del contracte de referència.
QUART.- Facultar al regidor de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat perquè, en nom i
representació de l’Ajuntament, signi el corresponent contracte.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’únic candidat i licitador que va presentar
proposició per participar en aquesta licitació amb el detall de recursos que pot interposar, i
COMUNICAR-LA al cap del Departament de Comerç i als Departaments de Tresoreria i
Intervenció Municipals.
SISÈ.- PUBLICAR l’adjudicació d’aquest contracte al Perfil de contractant d’aquesta corporació.
En conseqüència, en atenció als fets i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent i d’acord amb el que preveu la Resolució de l’alcalde de data 25 de juny de
2018, sobre l’impuls de les actuacions municipals, dono plena conformitat al seu contingut, la
valido plenament i, n’ordeno la seva inclusió en l’ordre del dia de la propera i immediata sessió
de la Junta de Govern Local que es dugui a terme, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 88.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, RESOLC d’acord amb la proposta
precedent, i disposo que es comuniqui aquesta proposta a l’interessat amb la relació de
recursos que pot interposar així com també als departaments municipals a què s’ha fet
referència, per al seu coneixement i efectes.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4
3. Aprovar inicialment el projecte d'urbanització de l'espai públic situat entre els carrers
de la Batllòria, Gregal i Empordà.
Identificació de l’expedient
Tipus de document
Resolució aprovació projecte
Títol
Urbanització de l’espai públic situat entre els carrers de la Batllòria,
Gregal i Empordà
Categoria documentació
Projecte
Referència expedient
59/P-37/18
Relació de fets
El Servei de Projectes i Control d’Obres ha presentat per a la seva aprovació el Projecte
d’urbanització de l’espai públic situat entre els carrers de la Batllòria, Gregal i Empordà de
Badalona, redactat –tant el document tècnic com l’estudi de Seguretat-- per A. M.-JLl.
Sisternas/Arquitectes i Associats (MSA+A) i promogut per la Societat Cooperativa Arauca,
S.C.C.L. Es tracta d’un document tècnic presentat pel promotor en data 19-07-2018, que inclou
les esmenes i observacions dels diferents informes emesos pels departaments municipals.
El projecte ha estat informat pels departaments municipals de Servei de Manteniment d’Espais
Públics (09/02/2018), Plànol de la Ciutat (07/05/2018) i Gestió del Verd Urbà (07/05/2018), els
quals consten a l’expedient.
El projecte presentat defineix les obres d’urbanització a executar en l’àmbit de la Modificació
Puntual del Pla General Metropolità a l’av. dels Vents a Badalona, aprovada pel Ple de
l’ajuntament el 27 de juliol de 2010, en desenvolupar una unitat de planejament urbanístic.
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Segons informe emès pel tècnic municipal del Servei de Projecte i Control d’Obres que ha
supervisat la documentació no hi ha impediments per a la seva aprovació i incorpora totes les
disposicions de la normativa bàsica vigent i en general, totes les d’obligat compliment.
L’informe jurídic, a la vista de l’informe tècnic i del contingut del document presentat, justifica el
compliment de la normativa aplicable tant en relació al contingut de l’esmentat projecte com al
procediment aplicable per a la seva aprovació.
L’import total del pressupost del projecte és de 2.626.646,29 € (valor estimat d’import
2.170.782,06 € i l’IVA aplicable -21%- de 455.864,23 €).
Fo na me nt s d e d ret
1.- Les obres d’urbanització, seguint el que determinen l’article 234.2 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i els articles 9 i 10 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS), es regeixin pel previst en el Text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya (D.L 1/2010, de 3 d’agost) i en el seu desenvolupament reglamentari.
2.- La documentació dels projectes s’ha d’ajustar al previst en l’article 72 del Text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya (D.L 1/2010, de 3 d’agost), en relació als articles 21 i ss del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS) i inclou la memòria,
els Plecs de Prescripcions tècniques generals i particulars, els plànols de conjunt i de detall
necessaris per definir l’obra, el pressupost amb estat d’amidaments, preus descomposts i
resum, i l’Estudi de seguretat i salut en la construcció prescrit en el RD1627/1997, de 24
d’octubre.
3.- El procediment aplicable és el previst en l’article l’article 119.2 del TRLU i 22 del ROAS que
requereix aprovació inicial per l’òrgan competent, informació pública per termini de 30 dies i
aprovació definitiva. Aquesta aprovació definitiva podrà ser automàtica si així queda establert a
la resolució inicial, i també haurà de publicar-se.
4.- La competència per a l’aprovació de projectes d’obres ordinàries locals, d’acord amb l’article
53.1 apartat p) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon a
l’alcalde si l’actuació està prevista al pressupost municipal, la qual l’ha delegat en La Junta de
Govern Local, en resolució de data 25 de juny de 2018.
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,
s’informa que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’òrgan competent
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’urbanització de l’espai públic situat entre els carrers
de la Batllòria, Gregal i Empordà de Badalona, redactat –tant el document tècnic com l’estudi
de Seguretat-- per A.M.-JLl. Sisternas/Arquitectes i Associats (MSA+A) i promogut per la
Societat Cooperativa Arauca, S.C.C.L. que estat informat pels departaments municipals de
Servei de Manteniment d’Espais
Públics , Plànol de la Ciutat i Gestió del Verd Urbà i
supervisat i informat favorablement pel Servei de Projectes i Control d’Obres
L’import total del pressupost del projecte és de 2.626.646,29 € (valor estimat d’import
2.170.782,06 € i l’IVA aplicable -21%- de 455.864,23 €).
SEGON.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies perquè puguin
presentar-se reclamacions i/o al·legacions al respecte; en el ben entès que, en cas de no
haver-hi cap, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.
Als efectes d’aquesta publicitat, la documentació tècnica aprovada podrà ser examinada en els
enllaços següents:
http://projectesurbanisme.badalona.cat o per http://badalona.cat/projectesurbanisme
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de resolució i
els informes assenyalats, d’acord amb les previsions del Decret de delegació d’atribucions de
data 25/06/2018, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i n’ordeno la
tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local.
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídic de la proposta de resolució
formulada, la Junta de Govern Local resol de conformitat.
Votació
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La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4
SESSIÓ PÚBLICA
Àmbit de Badalona Democràtica
4. Aprovar diversos reconeixements de crèdit corresponents a l'exercici 2018 .
PROPOSTA D’ACORD
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte:
Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit de l’exercici 2018
Òrgan que resol:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient:
40007134-CONJ-DIVFRA2018/000006
Ref. addicional:
JGL 07.18
Interessat:
Diversos
Antecedents
1. Per part de diferents departaments i/o àrees/àmbits d’aquest Ajuntament, s’ha presentat
diversa documentació per tal de tramitar reconeixements de crèdit d’exercicis anteriors.
2. Les factures/despeses relacionades a continuació han estat conformades pels
serveis/departaments municipals gestors i, posteriorment, la Intervenció Municipal ha informat
les corresponents autoritzacions de despesa amb càrrec a les partides i els números d’operació
que es detallen:
N.
ordre
1

2

3

Interessat
Factura
NIF
Wolters
Kluwer
80000080
España, SA
A58417346
Col.legi
secretaris,
interventor i
tresorers
18215
adm.local de
Bcn
Q0866007H
Col.legi
secretaris,
interventor i
tresorers
18236
adm.local de
Bcn
Q0866007H

Data

Concepte

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

26.01.18

40841008Curs nova Llei
40841008-9204-22605
RHFE12018/
contractació
12018000010036/1
000001

304,50

09.02.18

3ª
Jornada 4084100840841008-9204-22605
actualització
RHFE12018/
12018000010281/1
Adm. Local
000003

120,00

15.03.18

Jornada
protecció
dades
Pluvàlua

130,00

i

4084100840841008-9204-22605
RHFE12018/
12018000012985/1
000004

3. En tots els expedients consten informes tècnics, informes jurídics, la corresponent
autorització de despesa i informes de la intervenció general així com les factures degudament
conformades pels departaments gestors.
4. En els informes de la intervenció municipal hi consta el següent:
“...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 conceptuarse procedent d’una relació contractual en la mesura que no s’ha procedit a la tramitació
i formalització de cap contracte, com així s’exigeix als articles 27 i 28 del Text refós de
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la Llei de Contractes del Sector públic, i, per tant, les prestacions s’han realitzat al
marge dels requisits i tràmits exigits al text legal indicat.
En tot cas, i com es deriva de l’informe tècnic i de la factura conformada per la cap del
departament de (...), 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 sentencies (28 d’abril i 12 de maig de
2008, entre d’altres) procediria el resarciment de les despeses ocasionades.
En qualsevol cas, i sense perjudici de l’obligació de pagament al tercer que ha executat
les prestacions de bona fe, cal posar de manifest la previsió legal d’eventuals
responsabilitats prevista per funcionaris i autoritats en matèria de tramitació de
procediments irregulars de contractació, en els termes previstos per la Disposició
Addicional 19ª del TRLCSP, l’article 20 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment
Administratiu Comú, Llei 7/2007, reguladora de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (Títol
VII); l’article 28 de la Llei de Transparència i Bon Govern, i altra normativa concordant.”
Fonaments de dret
1. L’article 57 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques permet l’acumulació de procediments, amb unicitat en la seva resolució,
quan presentin característiques que guardin identitat substancial o íntima connexió, sempre que
sigui el mateix òrgan qui hagi de tramitar i resoldre el procediment, com ara els expedients
relacionats en els antecedents.
2. D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes
despeses constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de l’efectiva
prestació dels serveis o subministraments, acreditada als expedients.
3. A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial
decret esmentat quant a l’acreditació de les despeses generades i la conformitat que n’han prestat
els departaments municipals gestors.
4. Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer en
la tramitació d’alguns dels expedients que provoquen l'emissió de les factures relacionades
conforme les previsions de l'article 20 i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
5. D’acord amb l’article 23.1 e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, Text Refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l’article 50.12 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, l'òrgan competent per a l'aprovació d’aquests reconeixements de crèdit és el Ple de
l’Ajuntament. No obstant això, l’esmentada atribució ha estat delegada en la Junta de Govern
Local tal com recull l’article 22.6 de les Bases d’Execució del Pressupost de 2017.
6. Conforme les previsions de l’article 123.1 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, les
Comissions Informatives tenen la funció d’estudi, informe o consulta de les propostes que hagin
de ser sotmeses al Ple o la Junta de Govern Local quan aquesta actuï amb competències
delegades del Ple, excepte quan hagi d’adoptar acords declarats urgents. En aquest cas,
d’acord amb l’article 126.2 del Reglament esmentat, el Ple o la Junta de Govern Local podrà
adoptar acords sense el dictamen de la Comissió Informativa corresponent, però s’haurà de
donar compte dels acords adoptats a la Comissió Informativa en la primera sessió que celebri.
7. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, els
responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han d’informar els
expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució.
Conclusió i proposta d’acord
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo a
l’alcaldessa que, inclogui a l’ordre del dia de la propera sessió de la Junta de Govern Local i
que validi i ordeni la tramitació de la següent proposta:
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ÚNIC.- Aprovar els reconeixements de crèdit i les factures corresponents que es relacionen a
continuació, en haver estat conformades pels serveis gestors corresponents, i satisfer el seu
import amb càrrec a les partides pressupostàries i operacions que s’indiquen del pressupost
municipal de despeses del 2018:
N.
ordre
1

2

3

Interessat
Factura
NIF
Wolters
Kluwer
80000080
España, SA
A58417346
Col.legi
secretaris,
interventor i
tresorers
18215
adm.local de
Bcn
Q0866007H
Col.legi
secretaris,
interventor i
tresorers
18236
adm.local de
Bcn
Q0866007H

Data

Concepte

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

26.01.18

40841008Curs nova Llei
40841008-9204-22605
RHFE12018/
contractació
12018000010036/1
000001

304,50

09.02.18

3ª Jornada
actualització
Adm. Local

4084100840841008-9204-22605
RHFE12018/
12018000010281/1
000003

120,00

15.03.18

Jornada
4084100840841008-9204-22605
protecció dades RHFE12018/
12018000012985/1
i Pluvàlua.
000004

130,00

En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de resolució
precedent, conforme a les previsions de l’article 82.3 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, esmentat, dono plena conformitat al seu contingut,
la valido plenament i, atenent raons de màxima eficàcia i eficiència en la gestió municipal
n’ordeno la seva inclusió en l’ordre del dia de la propera i immediata sessió de la Junta de
Govern Local que es dugui a terme, per al seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la Junta de Govern Local RESOL d’acord
amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui aquesta resolució als interessats en la forma
reglamentàriament prevista, amb la relació dels recursos que s’hi poden interposar, i comunicar-la
a la Intervenció municipal i als departaments gestors, per al respectiu coneixement i efectes.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4
5. Aprovar el reconeixement de crèdit d'enriquiment injust a favor de l'empresa Gas
Natural Comercializadora, SA, corresponent al consum de gas dels mesos de gener,
febrer i març 2018 de les instal·lacions esportives municipals, per import de 35.635,38 €.
Identificació de l’expedient
Tipus:
Òrgan que resol:
Caràcter de la resolució:
Núm. Expedient
Empresa
NIF
Factures

Reconeixement de Crèdit- Enriquiment Injust
Junta de Govern Local Pública
Exhaureix la via administrativa
133/U14-2018
51121094-FEXP2018/000003
GAS NATURAL COMERCIALITZADORA, SA
A61797536
Segons relació de factures següents:
Registre d’entrada 502 de 27/02/18, mes gener d’import: 10.576,39 €
Registre d’entrada 948 de 29/03/18,mes febrer import: 14.013,57 €
Registre d’entrada 1292 de 27/04/18,mes març d’import:11.045,42 €
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del registre de factures d’Intervenció
Import total
35.635,38 €
Aplicació Pressupostària 2018 N 51121094 3420 22102
Núm. Operació
120180000017515/1
Antecedents
1.Les factures a les quals es fa ressenya a la present proposta d’acord correspon a enriquiment
injust pel pagament de les factures des mesos de gener, febrer i març de 2018 del consum de gas
dels edificis adscrits a Esports, a favor de l’empresa Gas Natural Comercializadora, per un import
total de 35.635,38 €.
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 emès pel cap del departament d’Instal·lacions Esportives, amb
el vist i plau del cap del Servei d’Esports, de data 4 de maig d’enguany, i un informe jurídic emès
conjuntament per la tècnica superior en dret i el cap del Servei Jurídic i d’Administració General, de data 8
de maig d’enguany, en els que s’indica que la prestació del servei s’està donant sense contracte però que
“[...] tractant-se d’un servei essencial i ineludible, per tal de donar un correcte servei als usuaris de les
instal·lacions municipals, es va procedir a la continuació de la prestació del servei [...]”.
Pel que respecta a la prestació del servei, segons les dades que consten a aquesta Intervenció, el servei
s’està prestant en aquest sistema des del 1 de gener d’enguany, si bé no s’acompanya cap informe del
departament gestor que motivi la causa de no haver -se pogut procedir a la licitació i adjudicació d’un
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 42.3 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre 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 aquest sentit, s’ha de posar de manifest que les factures 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’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.
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’Instal·lacions Esportives, 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, en el dia d’avui es
comptabilitza la despesa pel concepte de referència, per l’import i a la partida detallats més amunt.
En qualsevol cas, es tramita l’expedient mitjançant reconeixement de crèdit, sol·licitat pel departament
gestor de l’expedient, per evitar l’enriquiment injust d’aquesta Administració al tercer que ha executat les
prestacions. Es fa constar 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 28ª 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, 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: 01/06/2018.
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
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" ...... 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
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 01/06/2018.

Junta de Govern Local. Sessió núm. 15 / 30-07-2018

14

Secretaria General

8.Atès que, la competència per aprovar aquesta proposta d’acord correspon a la Junta de Govern
Local Pública, 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 les despeses del enriquiment injust a favor de l’empresa:
Núm. Expedient

133/U14-2018
51121094-FEXP2018/000003
Empresa
GAS NATURAL COMERCIALITZADORA, SA
NIF
A61797536
Factures
Segons relació de factures següents:
Registre d’entrada 502 de 27/02/18, mes gener d’import: 10.576,39 €
Registre d’entrada 948 de 29/03/18, mes febrer import: 14.013,57 €
Registre d’entrada 1292 de 27/04/18, mes març d’import:11.045,42 €
del registre de factures d’Intervenció
Import total
35.635,38 €
Aplicació Pressupostària 2018 N 51121094 3420 22102
Núm. Operació
120180000017515/1
SEGON.- NOTIFICAR el present acord als interessats.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4
Proposicions urgents
No se’n va presentar cap.
Precs i preguntes
No se’n va produir cap.
Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les nou hores i quaranta-cinc minuts, de la qual
com secretària accidental, dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

Alejandro Pastor López
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