Secretaria General

NÚM.:
26/2019
ÒRGAN: Junta de Govern Local
SESSIÓ: Ordinària
DATA:
21 d'octubre de 2019
HORA: 10:00
DOCUMENT:
Acta
A la sala de la tercera planta de l’edifici El Viver, a vint-i-ú d’octubre de 2019, es reuneix la Junta de
Govern Local en primera convocatòria.

ASSISTENTS:
Alejandro Pastor López
Aïda Llauradó Álvarez
Jordi Subirana Ortells
Rubén Guijarro Palma
Andrea Zapata Alfonso
Helena Bayo Delgado
Rosa Maria Trenado Sánchez
Julián Álamo Guijarro
Remedios Hijano Cruzado

Alcalde
Regidora (1a tinent d’alcalde)
Regidor (3r tinent d’alcalde)
Regidor (4rt tinent d’alcalde)
Regidora
Regidora
Regidora
Interventor
Secretaria accidental

PSC
BeCP
PSC
PSC
PSC
PSC
BeCP

Regidora (2a tinent d’alcalde)

PSC

Excusen la seva absència els regidors:
Teresa González Moreno
ASSISTENTS COM A OBSERVADORS:
Han assistit, d’acord amb les resolucions de l’alcalde de 10 de juliol i 12 de setembre de 2019, com a
observadors/es, amb veu però sense vot:
M. Dolors Sabater i Puig
Oriol Lladó i Esteller

Regidora
Regidor

GBeC
ERC-A-MES

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 24 corresponent a la sessió ordinària del dia 7 d’octubre de 2019.
Àmbit d’Educació i Impuls de Ciutat
2. Departament de Comerç. Expedient: 2019/00020879S :
Autoritzar la sol·licitud de permuta de la concessió del lloc de venda núm. 71 pel lloc de venda núm. 58
del Mercat Municipal La Salut
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Proposicions urgents
3. Servei d'Esports. Expedient: 2019/00001508S :
Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de l’empresa VORACYS, S.L. amb CIF B65699092, per a
l’execució de les obres de conservació, reparació i manteniment dels vestidors i de la gespa del Camp de
Futbol de Badalona sud, per l’import de 192,744,40€.
4. Departament de Població. Expedient: 2019/00001687X :
Aprovar reconeixement de crèdit a nom de LOGICALIS SPAIN, SLU, import 322,07 €

Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta número 24 corresponent a la sessió ordinària del dia 7 d’octubre de 2019.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió ordinària del dia 7 d’octubre de
2019, la qual va ser aprovada per unanimitat.
Àmbit d’Educació i Impuls de Ciutat
2. Departament de Comerç Expedient: 2019/00020879S:
Autoritzar la sol·licitud de permuta de la concessió del lloc de venda núm. 71 per el lloc de venda núm.
58 del Mercat Municipal La Salut.
Vist l’informe del cap del Departament de Promoció Econòmica i Comerç amb data 8 d’octubre de 2019,
una part del qual diu el següent:
El senyor
amb DNI
sol·licita mitjançant una instància de data 19 de juny
de 2019, amb núm. de registre general 2019026441, la permuta, per qüestions d'espai, de la concessió del
lloc de venda 71 per al lloc de venda 58, del Mercat Municipal La Salut per a la venda de llegums i
cereals.
Consultat el llibre de registre del Mercat Municipal La Salut resulta que:
• El lloc de venda número 71 disposa d'una concessió administrativa atorgada per la permuta de
la parada 19 planta pis en data 30 de març de 2006, degut a la reforma del mercat i l'eliminació
de la planta pis com a sala de vendes.
• La concessió de la parada 19 de la planta pis del Municipal La Salut, segons l'acord de la
Comissió de Govern del 15 de març de 1999, finalitzava el 15 de març de 2029.
• El lloc de venda número 58, consta a nom de l'Ajuntament, des del 29 d’octubre de
2018.
Observacions
El 25 de març de 2014 l’Ajuntament Ple va aprovar la documentació tècnica del plec de clàusules
administratives particulars i l’expedient de concessió demanial per un total de 7 parades, per una
durada inicial de 25 anys; el preu de licitació inicial de cadascuna de les parades, de forma
individualitzada i conforme a les seves característiques va ser de 12.000 euros per les parades sense
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cantonada i 15.000 euros, per les parades amb cantonada.
Les característiques de les parades objecte d'aquest informe, atenen a l'apartat anterior, indiquen que
per la parada 58, que fa cantonada, hauria tingut un preu mínim de licitació de 15.000 euros i 12.000
euros la parada 71, que no fa cantonada, ambdues per una concessió a 25 anys.
Per tal d'accedir a la petició de permuta del senyor
, hauria d'abonar la diferència
que resulta d'aplicar les hipotètiques valoracions de licitació per a cadascuna de les parades amb les
seves característiques que tenim en compte el temps de concessió que li resta a la parada 71 que és de 9
anys i 9 mesos, per tant li correspondria una valoració de 1.170 euros, segons la següent fórmula de
càlcul:
3.000 euros (diferencia de preu segons licitació inicial) dividit per 300 (mesos compresos en 25
anys) i multiplicat pels 117 (mesos que li resten de concessió a la parada 71)=1.170 euros
Donat que la sol·licitud de permuta no desvirtua el mix comercial i millora els aspectes funcionals de
continuïtat dels llocs de venda.
haurà de
En aplicació de l’article 5.6.1, de l’Ordenança fiscal núm. 13-, El senyor
satisfer la quantitat de 132,93 euros, pel concepte “expedició de títols de concessions administratives”,
conforme a l’article 5.6.1, de l’Ordenança Fiscal Núm. 13.
D’acord amb el que s’estableix a l’article 19, de l’Ordenança de Mercats Municipals, cap concessionari o
titulars de llocs de venda ultrapassaran els percentatges màxims de titularitat a favor d’una mateixa
persona.
Atès que l’Associació de Venedors del Mercat Municipal La Salut informa que el senyor
no té cap deute amb l’ Associació.
FONAMENTS DE DRET
Atès l’article 248 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de
13 de juny, reconeix a l’ens concedent la potestat per raons d’interès públic de variar el lloc de les
prestacions en que consisteix el servei
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 tercer tinent
d’alcalde i regidor de l’Àmbit de d’Educació i Impuls de Ciutat, en virtut de la delegació efectuada per
l'Alcalde, per resolució de data 23 de juliol de 2019, proposi a la Junta de Govern Local que aprovi la següent:
Vist l’informe del cap del Departament de Promoció Econòmica i Comerç amb data 8 d’octubre de
2019, una part del qual diu el següent:
El senyor
amb DNI
sol·licita mitjançant una instància de data 19 de juny
de 2019, amb núm. de registre general 2019026441, la permuta, per qüestions d'espai, de la concessió del
lloc de venda 71 per al lloc de venda 58, del Mercat Municipal La Salut per a la venda de llegums i
cereals.
Consultat el llibre de registre del Mercat Municipal La Salut resulta que:
• El lloc de venda número 71 disposa d'una concessió administrativa atorgada per la permuta de
la parada 19 planta pis en data 30 de març de 2006, degut a la reforma del mercat i l'eliminació
de la planta pis com a sala de vendes.
• La concessió de la parada 19 de la planta pis del Municipal La Salut, segons l'acord de la
Comissió de Govern del 15 de març de 1999, finalitzava el 15 de març de 2029.
• El lloc de venda número 58, consta a nom de l'Ajuntament, des del 29 d’octubre de
2018.
Observacions
El 25 de març de 2014 l’Ajuntament Ple va aprovar la documentació tècnica del plec de clàusules
administratives particulars i l’expedient de concessió demanial per un total de 7 parades, per una
durada inicial de 25 anys; el preu de licitació inicial de cadascuna de les parades, de forma
individualitzada i conforme a les seves característiques va ser de 12.000 euros per les parades sense
cantonada i 15.000 euros, per les parades amb cantonada.
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Les característiques de les parades objecte d'aquest informe, atenen a l'apartat anterior, indiquen que
per la parada 58, que fa cantonada, hauria tingut un preu mínim de licitació de 15.000 euros i 12.000
euros la parada 71, que no fa cantonada, ambdues per una concessió a 25 anys.
Per tal d'accedir a la petició de permuta del senyor
, hauria d'abonar la diferència
que resulta d'aplicar les hipotètiques valoracions de licitació per a cadascuna de les parades amb les
seves característiques que tenim en compte el temps de concessió que li resta a la parada 71 que és de 9
anys i 9 mesos, per tant li correspondria una valoració de 1.170 euros, segons la següent fórmula de
càlcul:
3.000 euros (diferencia de preu segons licitació inicial) dividit per 300 (mesos compresos en 25
anys) i multiplicat pels 117 (mesos que li resten de concessió a la parada 71)=1.170 euros
Donat que la sol·licitud de permuta no desvirtua el mix comercial i millora els aspectes funcionals de
continuïtat dels llocs de venda.
En aplicació de l’article 5.6.1, de l’Ordenança fiscal núm. 13-, El senyor
haurà de
satisfer la quantitat de 132,93 euros, pel concepte “expedició de títols de concessions administratives”,
conforme a l’article 5.6.1, de l’Ordenança Fiscal Núm. 13.
D’acord amb el que s’estableix a l’article 19, de l’Ordenança de Mercats Municipals, cap concessionari o
titulars de llocs de venda ultrapassaran els percentatges màxims de titularitat a favor d’una mateixa
persona.
Atès que l’Associació de Venedors del Mercat Municipal La Salut informa que el senyor
no té cap deute amb l’ Associació.
FONAMENTS DE DRET
Atès l’article 248 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de
13 de juny, reconeix a l’ens concedent la potestat per raons d’interès públic de variar el lloc de les
prestacions en que consisteix el servei
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.
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, s’ACORDA:
|PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMERA.- Autoritzar la sol·licitud del senyor
amb DNI
de la permuta
de la seva concessió de la parada amb el número d’identificació 71, que desenvolupa la venda de
llegums i cereals per al lloc de venda amb número d’identificació 58 (sense activitat), del Mercat
Municipal La Salut, per a desenvolupar l’activitat de venda de llegums i cereals.
SEGONA.- L’import econòmic pel concepte de permuta, conforme al càlcul argumentat per la
compensació del preu de valoració de llocs de venda segons l’última licitació i per l’expedició de títols
administratius, serà:
• Per la compensació del preu de valoració de llocs de venda segons l’última licitació: 1.170,00 euros.
• Per la taxa d’expedició de títols administratius: 132,93 euros.
L’import total a pagar per aquesta permuta de parades al Mercat Municipal La Salut, (compensació de
preu de valoració més taxes administratives), és de 1.302,93 euros.
TERCERA.- Confeccionar un nou títol amb les dades significatives del nou titular, de la parada i de
l’activitat desenvolupada.
QUARTA.- 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.

CINQUENA.- Aquesta autorització s’haurà de notificar a l‘interessat, al/a president/a i al/a director/a del
Mercat Municipal La Salut, al Departament de Patrimoni, al Departament de Gestió i Control d’Ingressos de
Dret Públic i al Servei de Salut.
SISENA.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i de
conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, podeu interposar els següents recursos:
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini
d’un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació.
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu de
Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva
notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant
els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del
dia següent a aquell en què rebí la seva notificació, si aquesta fos expressa; si no fos, el termini serà de
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
amb DNI
de la permuta
PRIMERA.- Autoritzar la sol·licitud del senyor
de la seva concessió de la parada amb el número d’identificació 71, que desenvolupa la venda de
llegums i cereals per al lloc de venda amb número d’identificació 58 (sense activitat), del Mercat
Municipal La Salut, per a desenvolupar l’activitat de venda de llegums i cereals.
SEGONA.- L’import econòmic pel concepte de permuta, conforme al càlcul argumentat per la
compensació del preu de valoració de llocs de venda segons l’última licitació i per l’expedició de títols
administratius, serà:
Per la compensació del preu de valoració de llocs de venda segons l’última licitació: 1.170,00 euros.
Per la taxa d’expedició de títols administratius: 132,93 euros.
L’import total a pagar per aquesta permuta de parades al Mercat Municipal La Salut, (compensació de
preu de valoració més taxes administratives), és de 1.302,93 euros.
TERCERA.- Confeccionar un nou títol amb les dades significatives del nou titular, de la parada i de
l’activitat desenvolupada.
QUARTA.- 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.
CINQUENA.- Aquesta autorització s’haurà de notificar a l‘interessat, al/a president/a i al/a director/a del
Mercat Municipal La Salut, al Departament de Patrimoni, al Departament de Gestió i Control d’Ingressos de
Dret Públic i al Servei de Salut.
SISENA.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i de
conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, podeu interposar els següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini
d’un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació.
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu de
Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva
notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant
els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del
dia següent a aquell en què rebí la seva notificació, si aquesta fos expressa; si no fos, el termini serà de
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.
Votació:
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7

Proposicions urgents
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La secretària accidental fa constar en relació a aquests punts que no han pogut ser objecte d’estudi
permenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat amb l’article
3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986,
de 28 de novembre, llevat els casos en què porti incorporat l’informe jurídic.
3. Servei d'Esports Expedient: 2019/00001508S :
Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de l’empresa VORACYS, S.L. amb CIF B65699092, per a
l’execució de les obres de conservació, reparació i manteniment dels vestidors i de la gespa del Camp de
Futbol de Badalona sud, per l’import de 192,744,40€.
1. La licitació per contractar l’execució de les obres identificades es va tramitar en compliment dels
articles 116 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant
LCSP), mitjançant procediment obert i seleccionant el contractista per l’aplicació de més d’un criteri de
valoració, de conformitat amb el que estableix l’article 158 de la LCSP.
2. En data 29/10/18 per acord de la Junta de Govern Local es va adjudicar el contracte a favor de
l’empresa VORACYS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SL CIF: B65699092.
3. El contracte de referència es va formalitza en data 06/11/18, l’execució es va iniciar el 27/11/2018 i
les obres van finalitzar el 03/04/2019. Vist que el termini d'execució del contracte es va establir en 3
mesos, a comptar des de la data de l'acta de comprovació de replanteig, s’incorpora a l’expedient de
referència informe tècnic i tècnic complementari relatius al termini d’execució de les obres emesos pel
cap del Departament d’Instal·lacions esportives, en qualitat de director facultatiu de les mateixes en
dates 13/09/2109 i 19/09/2019, on indica, literalment, en la part que interessa el primer dels informe
esmentats, e l següent:
«Tal com s'ha esmentat anteriorment, les obres van finalitzar a posterior del termini previst de la seva
execució; l'endarreriment dels treballs es va produir per motius imputables a l'Administració, i per
tant, aliens a l'empresa contractista.»
4. Dins de la fase d’execució del contracte de referència, la direcció facultativa de les obres amb la
conformitat del responsable municipal del contracte va presentar la certificació següent dels treballs
executats durant el període assenyalat:
Data certificació

Núm.Cert

Import

Concepte

31/12/2018

1

192.744,40

Obres de conservació, reparació i manteniment dels vestidors i
de la gespa del Camp futbol de Badalona Sud

Aquesta certificació, acompanyada de la corresponent relació valorada elaborada de conformitat amb
l’empresa contractista, compren l’obra executada efectivament durant el període al qual es refereix.
L’esmentada certificació es va emetre en compliment del previst en l’article 240 de la Llei de contractes
del sector públic i als efectes de justificar el pagament parcial del contracte previst a l’article 198.2 del
mateix text legal.
Aquesta certificació, acompanyada de la corresponent relació valorada elaborada de conformitat amb
l’empresa contractista, compren l’obra executada efectivament durant el període al qual es refereix.
L’esmentada certificació es va emetre en compliment del previst en l’article 240 de la Llei de contractes
del sector públic i als efectes de justificar el pagament parcial del contracte previst a l’article 198.2 del
mateix text legal.
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5. El contractista, per tal que l’ajuntament aprovi el pagament parcial assenyalat com abonament a
compte del contracte subscrit vigent, va expedir i presentar la factura corresponent la qual es
considerarà vàlida i tindrà eficàcia a partir de l’aprovació prèvia de la certificació a la que fa referència.
Aquesta factura, que correspon a actuacions realitzades en exercici tancat, és la que s’indica a
continuació:
Num.Fra

Data

0001691

31/12/2018

Import
192.744,40

Nif

Tercer

B65699092

VORACYS, SL

Aquesta factura ha estat conformada pel tècnic municipal responsable del contracte i pel departament
gestor de l’expedient, atenent que s’ajusta a l’objecte del contracte identificat en la corresponent
certificació i a la normativa que li és d’aplicació. Per tant, procedeix la seva aprovació d’acord amb
l’article 58 del RD 500/1990, de 20 d’abril.
6. Vist que la despesa de referència està imputada a l’aplicació pressupostària que es detalla a
continuació:
Expedient

Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm.Op

Import

40729072-CNTLICI2018/000034

2019 N 11121094 3420
63200003

ADMC

12019000008114

355.470,55

Atès que la despesa relacionada va se incorporada com a romanent de crèdit en data 12/03/2019, i porta
causa en el projecte aprovat amb codi 20147-34-I, amb càrrec, inicialment, a la partida
11121094/3420/63200003 - 2017 , d’inversió de reposició en edificis d’instal·lacions esportives.
7. L’expedient de referència, prèvia fiscalització favorable per part de la Intervenció Municipal, s’eleva
per la seva aprovació a l’Ajuntament Ple en sessió de 24/09/2019. Consta incorporada a l’expedient de
referència diligència emesa en data 01/10/2019 des de la Secretaria Municipal, amb el següent
contingut literal:
«Diligència. S’estén per fer constar que el present expedient, d’aprovació d’un reconeixement
extrajudicial de crèdit per les obres de conservació, reparació i manteniment dels vestidors i de la gespa
del camp de futbol de Badalona Sud, no va ser incorporat a debat i votació en la sessió plenària de 24 de
setembre de 2019, atès que la ratificació de la urgència no va obtenir el quòrum de majoria absoluta
requerit per incloure un expedient d’urgència a la sessió.»
8. Vist l’acord de l’Ajuntament Ple de sessió extraordinària de data 15/07/2019, relatiu a la Delegació
d’atribucions del Ple a la Junta de Govern Local, concretament el que preveu a l’acord 1.1 respecte a la
competència de la Junta de Govern Local per aprovar els reconeixements extrajudicials de crèdit,
únicament i exclusivament, respecte d’obligacions legalment adquirides en exercicis econòmics
anteriors al vigent en cada cas.
Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 200 de la LCSP el contractista tindrà dret a l’abonament de la prestació
realitzada en els termes establerts en la llei i en el contracte, de conformitat amb el preu convingut.
2. L'objecte d'aquest expedient és l'aprovació del reconeixement de crèdit, la certificació i la factura
d’exercicis tancats i compromisos degudament adquirits pel seu abonament a l’empresa VORACYS, SL
CIF: B65699092, detallades en els antecedents, les quals s’ajusten al contractat subscrit per
l’Ajuntament.
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3. D’acord amb l’article 10.9 del Títol preliminar del Codi civil que recull la figura de l’enriquiment sense
causa com a font d’obligacions. Així mateix, segons reiterada jurisprudència del TS, com la sentència de
data 12 de desembre de 2013, RJ 2013/770, que a la seva vegada cita una sentència de data 11 de maig de
2004, recurs 3554/1999, on es posa de manifest que l’enriquiment injust o sense causa no és només un
principi general del
dret, que regeix també en el dret administratiu, sinó que a més s’ha de considerar com una acció pròpia
i singular del dret administratiu, diferent de la que s’exercita en l’àmbit civil, precisament per les
particularitats de l’àmbit administratiu.
En la sentència citada anteriorment, de data 12 de desembre de 2013, determina quan es dóna la
procedència de l’obligació de pagament imposada per evitar un enriquiment injust literalment de la
següent manera:
“Per tant, la determinació de la procedència d’aquesta obligació de pagament imposada per evitar un
enriquiment injust, requereix analitzar els requisits exigits perquè es doni aquesta situació il·lícita, que,
segons constata la STS de 11 de maig de 2004 (RJ 2004,3949) (rec. 3554/1999), recollint la doctrina
continguda en altres sentències tant de la Sala primera com d’aquesta mateixa es poden resumir en els
següents:
a) L’enriquiment o augment del patrimoni del enriquit, constituït per qualsevol avantatge o atribució
patrimonial abocada a produir efectes definitius.
b) L’empobriment de qui reclama o d’aquell en nom del qual reclama, pecuniàriament apreciable,
encara que entès en el més ampli sentit sempre, que no provingui directament del comportament de
qui el pateix.
c) La relació causal entre l’empobriment i l’enriquiment, de manera que aquest sigui l’efecte d’aquell. O,
dit en altres termes que l’enriquiment segueixi un correlatiu empobriment.
d) La manca de causa o de justificació de l’enriquiment i del correlatiu empobriment. Aquest últim
requisit, crucial en la delimitació de l’àmbit de l’enriquiment injust, és el que presenta més dificultats
pràctiques. Si bé es pot dir que, des de la perspectiva d’un <<concepte de dret estricte>> que impera en
la nostra jurisprudència
en aplicar la figura de l’enriquiment injust, o es considera que l’absència de causa equival mancant just
títol per conservar al patrimoni l’increment o valor ingressat, o s’atén a concrecions de l’acció a través
de: la conditio per una prestació frustrada en no aconseguir-se la finalitat a la qual va redreçada;
conditio per intromissió o per invasió en béns aliens; i conditio per desemborsament.”
Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s’hagi pogut incórrer en la
tramitació de l’expedient que provoca l’emissió de la factura indicada 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.
4. 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 realització de les
obres acreditades a l’expedient. Tanmateix, en el present cas s’han acomplerts els tràmits que indica
l’article 59 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, quant a l’acreditació de la despesa generada i la
conformitat que n’ha prestat el departament municipal gestor per les obres que ens ocupen.
5. Respecte de la normativa aplicable en relació al pagament de la factura, ens hem de remetre al Text
Refós de la Llei d’Hisendes Locals i al RD 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI
de l’esmentada Llei. Concretament, l’article 26.2 b) del RD 500/1990 (i en els mateixos temes l’article 176
TRLHL) , estableix que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en
exercicis anteriors.”
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6. 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 (TRLRHL) en tractar-se d’un
acte 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.
7. D’acord amb l’article 23.1 e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l’article 50.12 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, l'òrgan
competent per a l'aprovació d’aquest reconeixement de crèdit per despeses derivades d’obligacions
degudament contretes en exercicis anteriors, és el Ple de l’Ajuntament. No obstant això, l’esmentada
atribució ha estat delegada en la Junta de Govern Local d’acord amb les previsions de l’acord plenari de
sessió de 15/07/2019.
8. 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, cas en que, 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.
Això no obstant, atenent a la STS 161/2013, de 26 de setembre, l’acord que sigui adoptat en sessió
pública de la Junta de Govern Local procedeix sigui prèviament dictaminat per la Comissió informativa
competent per raó de la matèria.
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, s’ACORDA:
PRIMER. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de l'empresa VORACYS, SL CIF: B65699092, per a
l’execució de les obres de conservació, reparació i manteniment dels vestidors i de la gespa del Camp
futbol de Badalona Sud, per l’import 192.744,40 EUR (CENT NORANTA DOS MIL SET CENTS QUARANTA
QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS) , que es correspon als treballs desglossats en la certificació
1 i la corresponent factura. Aquest reconeixement de crèdit s’ha d’imputar a l’aplicació pressupostària
següent:

Expedient

Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

40729072-CNTLICI2018/000034

2019 N 11121094 3420 63200003 ADMC

Núm.Op

Import

12019000008114

355.470,55

SEGON. Aprovar la certificació d’obra presentada per la direcció facultativa de l’obra de referència amb
la conformitat del responsable municipal del contracte, i la corresponent relació valorada com a
justificació del compliment parcial i efectiu del contracte subscrit amb l’empresa adjudicatària
VORACYS, SL CIF: B65699092 , durant el període i pel valor en ella consignat, relacionada a continuació:
Data certificació

Núm.Cert

Import

Concepte

31/12/2018

1

192.744,40

Obres de conservació, reparació i manteniment dels vestidors i
de la gespa del Camp futbol de Badalona Sud
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TERCER. Aprovar la factura per l’import 192.744,40 EUR (CENT NORANTA DOS MIL SET CENTS
QUARANTA QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS), presentada per l’empresa VORACYS, SL CIF:
B65699092, relacionada a continuació:
Num.Fra

Data

Import

0001691

31/12/2018

192.744,40

NIF

Tercer

B65699092

VORACYS, SL

Aquesta factura, que es correspon a la certificació d’obres emesa per la direcció facultativa com a
pagament parcial del preu del contracte subscrit i aprovada a l’apartat anterior, s’ha d’abonar en els
termes que determina la Llei, a càrrec de la següent aplicació pressupostària:
Expedient

Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm.Op

40729072-CNT-LICI2018/000034

2019 N 11121094 3420 63200003

ADMC

12019000008114

QUART. Notificar a l’interessat la present resolució i donar compliment als tràmits procedimentals que
en dret procedeixin en ordre al bon fi i execució del precedent acord.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
4. Departament de Població Expedient: 2019/00001687X :
Aprovar reconeixement de crèdit a nom de LOGICALIS SPAIN, SLU, import 322,07 €.
Fets.
1. En data 29.01.19, el Departament de Població va informar favorablement l’aprovació de la factura
VF1812328.

Interessat
NIF

Factura

LOGICALIS SPAIN, SLU VF18123
B82832155
28

Data

Concepte

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

Import

30.12.18

Manteniment i
Actualització de
llicències
software

41564010-GEEXT2019/000001

41564010 9205 21602
12019000001377/1

322,07

2. L’esmentada factura correspon a la pròrroga del contracte de servei de manteniment i actualització
de llicències software SPSS d’IBM, expedient 42/NEG-5/15, aprovada en data 16.10.17 i formalitzada el
13.11.17, pels serveis referents al tercer quadrimestre de l’exercici de 2018.
3. Consta informe jurídic de reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats en l’exercici, emès per la Cap del
Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut en data
29.01.2019.
4. Consta a la clàusula 21 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen dit contracte, en
quant a l’abonament del preu i requisits de facturació, que: “De conformitat amb el que preveu la

prescripció sisena del Plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’aquest contracte, quant al
pagament del preu del contracte, aquest es satisfarà amb periodicitat quadrimestral, contra les factures
que presenti el contractista sempre i quan aquestes reuneixin els requisits reglamentaris i a què fa
referència la prescripció esmentada i siguin conformades o validades pel responsable del contracte...”
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5. En data 11.02.19, la Intervenció Municipal va informar favorablement la següent operació comptable:
Aplicació pressupostària
2019 N 41564010 9205 21602

Id. Op.
A

Núm. Op.
12019000001377/1

Import
322,07

6. Fiscalització de la proposta en data de Detall TAO: 06/05/2019 Proposta d’acord per al Ple amb
fiscalització /Estat: Fiscalització de conformitat.
Fonaments de dret
1.- D’acord amb l’article 216 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de contractes del sector públic, el contractista tindrà dret a l’abonament de la
prestació realitzada en els termes establerts en la llei i en el contracte, de conformitat amb el preu
convingut.
2.- L'objecte d'aquest expedient és l'aprovació de la despesa d’exercicis anteriors per import total de
322,07 euros per al seu abonament a l’entitat LOGICALIS SPAIN, SLU (NIF B82832155) corresponent a la
factura detallada en l’antecedent primer, la qual, d’acord amb l’informe tècnic, s’ajusta al servei
contractat.
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 del
servei, acreditada a l’expedient.
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 la despesa generada i la conformitat que n’ha prestat el departament
municipal gestor.
3. L’article 26.2 b) del RD 500/1990, de 20 d’abril, i en els mateixos termes l’article 176 del Text refós de la llei
d’hisendes locals, estableix que s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis
anteriors.
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’aquest reconeixement de crèdit d’exercicis anteriors és el Ple de
l’Ajuntament, previ dictamen de la Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació,
Habitatge i Salut, de conformitat amb l’article 123 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, abans esmentat. Aquesta competència està delegada a la Junta de Govern Local
per acord de Ple de data 15.06.19
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.
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, s’ACORDA:
|ÚNIC- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit, la despesa i la factura que es relaciona a
continuació, en haver estat conformada pel departament de Població, referent a la pròrroga del
contracte de servei de manteniment i actualització de llicències software SPSS d’IBM, expedient
42/NEG-5/15, aprovada per resolució del regidor de l’àmbit de Badalona Democràtica de data 16.10.17 i
formalitzada el 13.11.17, pels serveis referents al tercer quadrimestre de l’exercici de 2018, i satisfer el
seu import amb càrrec a la partida pressupostària i operació que s’indiquen del pressupost municipal
de despeses del 2019:
Interessat
NIF
LOGICALIS
SLU
B82832155

Factura

Data

Concepte

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

Import

30.12.18

Manteniment i
Actualització
de
llicències
software

41564010-GEEXT2019/000001

41564010 9205 21602
12019000001377/1

322,07

SPAIN,
VF1812328
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Votació:
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7

Precs i preguntes
No se’n van produir cap.
Final
La Presidència dona per acabada la sessió a les deu hores i tretze minuts, de la qual com a secretària
accidental dono fe.
Signatures:
CRIPTOLIB_CF_Firma secretario

CRIPTOLIB_CF_Firma
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