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NÚM.:
10
ÒRGAN:
Junta de Govern Local
SESSIÓ:
PÚBLICA. ORDINÀRIA
DATA:
25 de febrer de 2015
HORA:
09:40
DOCUMENT: ACTA
_________________________________________________________________
A la sala de la 4a planta de l'edifici municipal del Viver, es reuneix en sessió Pública.
Ordinària la Junta de Govern Local, en compliment de la STC 161/2013, de 26 de setembre
(BOE núm. 254, de 23 d’octubre).
ASSISTENTS:
ALCALDE
REGIDORS

SECRETARI GENERAL
INTERVENTOR MUNICIPAL
TRESORER

Xavier Garcia Albiol
Ramón Riera Macia
Miguel Jurado Tejada
Juan Fernández Benítez
Albert Müller i Valentí
Julián Álamo Guijarro
Jordi Crisol González

ABSENTS
MªJesús Hervàs Mínguez

Regidora

ORDRE DEL DIA
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió pública
ordinària que va tenir lloc el dia 28 de gener de 2015.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 CG-2015/4947 DICTAMEN. Subsanar l'error de transcripció detectat a l'acta de la Junta
de Govern Local Pública ordinària de data 30 de desembre de 2014.
3 CG-2015/4948 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit per
l'abonament de l'ajut econòmic a treballadors amb fills amb discapacitat de l'any 2014.
4 CG-2015/4949 DICTAMEN. Abonar l'import de 1.100 euros a la Federació de Municipis
de Catalunya per a les inscripcions al Seminari de Dret Local de diversos treballadors.
5 CG-2015/4950 DICTAMEN. Assignar l'import de 165,88 € a la senyora M. Teresa García
Campos, en concepte de dietes amb motiu de l'acompanyament a l'alcalde a diverses
runions a Brussel·les, per haver estat declarada Badalona, Ciutat Europea de l'Esport 2015.
6 CG-2015/4951 DICTAMEN. Abonar l'import de 314,60 euros a Fundación Asesores
Locales per a la inscripció al III Curs e-learning sobre gestión y valoración catastral del
senyor Emili Requena Pons.
7 CG-2015/4952 DICTAMEN. Abonar l'import de 13.585,00 euros a l'Institut de Seguretat
Pública de Catalunya per la inscripció de divers personal del Servei de la Guàrdia Urbana al
curs de Caporal.
8 CG-2015/4953 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor d'ANZIZU BARBA
LOPEZ PROCURADORES SLP i les factures presentades pels serveis de representació en
procediments a l'àmbit contenciós administratiu i penal.
9 CG-2015/4954 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de ROCA
JUNYENT SLP i les factures presentades per les despeses de representació i defensa
jurídica i judicial en procediments a l'àmbit contenciós administratiu.
10 CG-2015/4955 DICTAMEN. Abonar l'import de 20,00 euros al senyor Sergio Faure
López, en concepte de la inscripció a la Jornada Joves, educació i salut mental,
experiències nacionals i europees, organitzada per la Federació Salut Mental Catalunya.

Sessió núm. 10 / 25-02-15

1

Secretaria General

11 CG-2015/4956 DICTAMEN. Abonar l'import de 20,00 euros a la senyora Marta Gisbert
Lagarda, en concepte de la inscripció a la Jornada Joves, educació i salut mental,
experiències nacionals i europees, organitzada per la Federació Salut Mental Catalunya.
12 CG-2015/4957 DICTAMEN. Abonar l'import de 355,43 euros a Barceló Viajes, en
concepte d'abonament d'un bitllet d'avió i despeses d'allotjament de M. Teresa García
Campos, amb motiu de l'acompanyament al senyor alcalde a diverses reunions a
Brussel·les.
13 CG-2015/4958 DICTAMEN. Abonar l'import de 273 euros a l'Escola d'Administració
Pública de Catalunya per a la inscripció de personal d'aquesta administració a diversos
cursos de formació.
14 CG-2015/4959 DICTAMEN. Ratificar la resolució de l'alcalde, de data 19.01.15, en
relació amb la sol·licitud a la Diputació de Barcelona d'un recurs del Catàleg de Serveis
2015 en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".
15 CG-2015/4960 DICTAMEN. Aprovar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona d'un recurs
material del Catàleg de Serveis 2015 en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 20122015.
16 CG-2015/4967 PROPOSTA. Acceptar la renúncia a la concessió de la parada núm.36
del Mercat Municipal La Salut.
17 CG-2015/4968 PROPOSTA. Acceptar l'ajut preacordat amb la Diputació en el marc del
Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" (10) Escocells.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
18 CG-2015/4961 PROPOSTA. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de Bricoinsa,
SL, corresponent al subministrament de material de ferreteria pel correcte funcionament de
les instal·lacions esportives municipals, per import 32,07 euros.
19 CG-2015/4962 PROPOSTA. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de Pinturas
Corbacho, SL, corresponent al subministrament de diversos materials de pintura i
vernissos, per import de 69,68 euros, facturat a l'any 2014.
20 CG-2015/4963 DICTAMEN. Aprovar la sol·licitud de subvenció en el marc de la
convocatòria 2015 del Catàleg de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 20122015" de la Diputació de Barcelona.
21 CG-2015/4964 PROPOSTA. Aprovar la sol.licitud de subvenció en el Marc de la
convocatòria 2015 del Catàleg de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 20122015" de la Diputació de Barcelona.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
22 CG-2015/4965 DICTAMEN. Aprovar la sol.licitud a la Diputació de Barcelona en el marc
del catàleg de concertació 2015 del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 un ajut tècnic
per als serveis i activitats locals.
23 CG-2015/4966 DICTAMEN. Sol.licitar a la Diputació de Barcelona en el marc del
Catàleg de concertació de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", l'ajut
de caràcter tècnic següent: Estudi de Mobilitat en l'entorn de l'Hospital municipal de
Badalona.
24 Proposicions urgents.
CG-2015/4973 PROPOSTA.Conveni col.laboració entre l'Ajuntament i Societat Social Spots
Skate Barcelona SL ocupació temporal del solar de titularitat Municipal ubicat carretera
Mataró,20 construcció d'un Skateparc i la relització d'un Campionat Europeu Skatebdarding
25 Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió pública rdinària
que va tenir lloc el dia 28 de gener de 2015.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 CG-2015/4947 DICTAMEN. Subsanar l'error de transcripció detectat a l'acta de la
Junta de Govern Local Pública ordinària de data 30 de desembre de 2014.
Vistes les actuacions que consten a l’expedient administratiu número 010102-CONJDIVFRA2014/000002, d’aprovació conjunta de diversos expedients de despesa, aprovació
que va ser acordada per la Junta de Govern Local pública en sessió 30 de desembre de
2014.
Vist que a la Secretaria General s’ha detectat una errada de transcripció en l’elaboració de
l’acta de l’esmentada sessió pública, concretament en la transcripció de l’acord relatiu al
dictamen de l’aprovació conjunta de diversos expedients de despesa referència CG2014/4844, per tant, les pàgines de la 4 a la 7 s’han de substituir pel text que es transcriu
a la part expositiva d’aquest acord.
De conformitat amb l’article 105.2 de la LLei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les administracions
públiques poden esmenar en qualsevol moment d’ofici les errades materials o aritmètiques
existents en els seus actes.
D’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la regidora de l’Àmbit de
Govern i Recursos Humans proposi a la Junta de Govern pública l’adopció del següent
acord:
“ÚNIC.- Esmenar l’errada de transcripció que conté l’acta de la sessió número 58 de la
Junta de Govern Local pública ordinària que va tenir lloc el dia 30 de desembre de 2014,
concretament en la transcripció de l’acord relatiu a l’aprovació conjunta de diversos
expedientes de despesa referència CG-2014/4844, pàgines de la 4 a la 7, que s’han de
substituir pel text següent:
“2 CG-2014/4844 DICTAMEN. Aprovació conjunta de diversos expedients de despesa.
Identificació de l’expedient
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient: 010102-CONJ-DIVFRA2014/000002
Ref. addicional: JGL 30/12/14
Interessat: Diversos
Fets
1. Les factures i despeses relacionades a continuació han estat conformades pels
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 detalla:
Interessat
NIF
BRICOINSA,
SL
B58477613
BRICOINSA,
SL
B58477613
BRICOINSA,
SL
B58477613
DROGUERIA
BOTER S.L
B6153450-9
DROGUERIA
BOTER S.L
B6153450-9

Factura

Data

Concepte

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

2014 N 001
9220 22199
201400072454

180,00
€

14092

18/03/2014

1 marc amb
vidre DNIA0 i
material de
Protocol

010102FEXP2014/000022

14237

27/06/2014

Alicates de tall

010102FEXP2014/000022

14276

24/07/2014

55 brides de
plàstic

010102FEXP2014/000022

31/02/2014

Bolígraf Chose
blanc BG Pilot

010102FEXP2014/000023

30/06/2014

5 ciris de
processó 2 en
kilo

010102FEXP2014/000023

140000269

140000389
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2014 N 001
9220 22199
201400072450
2014 N 001
9220 22199
201400072452
2014 N 001
9220 22000
201400075913
2014 N 001
9220 22199
201400075905

3

10,77
€
19,12
€
12,85
€
27,75
€
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Interessat
NIF

Factura

Data

Concepte

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

DROGUERIA
BOTER S.L
B6153450-9

140000395

15/07/2014

5 paquets de
cartulina iris
blanc 185 gr HJ
A4

010102FEXP2014/000023

2014 N 001
9220 22601
201400075917

33,28
€

FERRETERIA
PRIM, SL
B64400351

01401349

09/05/2014

Aceite 3 en 1

010102FEXP2014/000024

2014 N 001
9220 22199
201400075929

3,51 €

010102FEXP2014/000024

2014 N 001
9220 22199
201400075932

39,33
€

010102FEXP2014/000024

2014 N 001
9220 22199
201400075930

78,70
€

5 rollo cinta
doble cara
alfombras
alcladia
Brica SDS Plu
24x200, 2
varillas
roscadas m 22,
12 tuercas m
22, 2 perno
25x150 con
rodamiento, 12
arandelas m 22

FERRETERIA
PRIM, SL
B64400351

01401354

22/05/2014

FERRETERIA
PRIM, SL
B64400351

01401355

22/05/2014

01401357

26/05/2014

Rotllo corda

010102FEXP2014/000024

01401687

13/06/2014

2 tornillos
inoxidable

010102FEXP2014/000024
010102FEXP2014/000024

2014 N 001
9220 22199
201400075928

19,12
€

FERRETERIA
PRIM, SL
B64400351
FERRETERIA
PRIM, SL
B64400351

2014 N 001
9220 22199
201400075935
2014 N 001
9220 22199
201400075936

49,37
€
1,69 €

FERRETERIA
PRIM, SL
B64400351

01401692

27/06/2014

Cornamusa
inoxidable,
tornillo c/taco,
gavilletes

FLORISTERIA
VENTURA,SA
A5838552

000038

19/05/2014

Ram centenària
17/02/2014

010102FEXP2014/000025

2014 N 001
9220 22199
201400076562

33,27
€

FLORISTERIA
VENTURA,SA
A5838552

000039

19/05/2014

Ram centenària
21/02/2014

010102FEXP2014/000025

2014 N 001
9220 22199
201400076563

33,27
€

010102FEXP2014/000025

2014 N 001
9220 22199
201400076565

48,40
€

010102FEXP2014/000025

2014 N 001
9220 22199
201400076566

48,40
€

Coixí floral al
monòlit de Blas
Infante en
commemoració
del dia
d’Andalusia,
01/03/2014
Coixí natural
blanc, ofrena
floral
homenatge
atemptats 11M

FLORISTERIA
VENTURA,SA
A5838552

000040

19/05/2014

FLORISTERIA
VENTURA,SA
A5838552

000041

19/05/2014

000042

19/05/2014

Ram centenària
12/03/2014

010102FEXP2014/000025

FA/71

30/04/2014

Corona de flors
funerària

010102FEXP2014/000026

FA/87

22/05/2014

Ram centenari
25/04/2014

010102FEXP2014/000026

FLORISTERIA
VENTURA,SA
A5838552
JARDINERIA
VENTURA, SL
B0875887-2
JARDINERIA
VENTURA, SL
B0875887-2

2014 N 001
9220 22199
201400076564
2014 N 001
9220 22199
201400077038
2014 N 001
9220 22199
201400077044

33,27
€
363,00
€
54,99
€

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
factures constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de
l’efectiva prestació dels serveis, acreditada als expedients.
3. A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59
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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.
4. Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s’hagi pogut incórrer
en la tramitació dels expedients que provoquen l’emissió de les factures relacionades
conforme les previsions de l’article 41 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim, jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5. L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquests reconeixements de crèdit és la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament atorgada mitjançant acord de data 12 de
juliol de 2011, 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.
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.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tinent d’alcalde i regidor d’Economia i Hisenda que, previ dictamen favorable de la Comissió
informativa de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda, validi i ordeni la tramitació a la Junta
de Govern Local pública de la següent proposta:
PRIMER.- Aprovar els expedients de despesa i les factures que es relacionen a
continuació, en haver estat conformades pel servei gestor corresponent, i satisfer el seu
import amb càrrec a les partides pressupostàries i operacions que s’indiquen del pressupost
municipal de despeses de l’any 2014:
Interessat
NIF
BRICOINSA,
SL
B58477613
BRICOINSA,
SL
B58477613
BRICOINSA,
SL
B58477613
DROGUERIA
BOTER S.L
B6153450-9
DROGUERIA
BOTER S.L
B6153450-9
DROGUERIA
BOTER S.L
B6153450-9
FERRETERIA
PRIM, SL
B64400351
FERRETERIA
PRIM, SL
B64400351

FERRETERIA
PRIM, SL
B64400351

Data

Concepte

Núm. Exp.

14092

18/03/2014

1 marc amb vidre
DNIA0 i material
de Protocol

14237

27/06/2014

Alicates de tall

14276

24/07/2014

55 brides de
plàstic

31/02/2014

Bolígraf Chose
blanc BG Pilot

30/06/2014

5 ciris de
processó 2 en kilo

140000395

15/07/2014

5 paquets de
cartulina iris blanc
185 gr HJ A4

01401349

09/05/2014

Aceite 3 en 1

01401354

22/05/2014

010102FEXP2014/000
022
010102FEXP2014/000
022
010102FEXP2014/000
022
010102FEXP2014/000
023
010102FEXP2014/000
023
010102FEXP2014/000
023
010102FEXP2014/000
024
010102FEXP2014/000
024

Partida
Núm. operació
2014 N 001
9220 22199
201400072454
2014 N 001
9220 22199
201400072450
2014 N 001
9220 22199
201400072452
2014 N 001
9220 22000
201400075913
2014 N 001
9220 22199
201400075905
2014 N 001
9220 22601
201400075917
2014 N 001
9220 22199
201400075929
2014 N 001
9220 22199
201400075932

01401355

22/05/2014

010102FEXP2014/000
024

2014 N 001
9220 22199
201400075930

Factura

140000269

140000389
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5 rollo cinta doble
cara alfombras
alcladia
Brica SDS Plu
24x200, 2 varillas
roscadas m 22,
12 tuercas m 22,
2 perno 25x150
con rodamiento,
12 arandelas m
22

5

Import
(euros)
180,00 €

10,77 €

19,12 €

12,85 €

27,75 €

33,28 €

3,51 €

39,33 €

78,70 €
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Interessat
NIF
FERRETERIA
PRIM, SL
B64400351
FERRETERIA
PRIM, SL
B64400351
FERRETERIA
PRIM, SL
B64400351
FLORISTERIA
VENTURA,SA
A5838552
FLORISTERIA
VENTURA,SA
A5838552

Factura

Data

Concepte

01401357

26/05/2014

Rotllo corda

01401687

13/06/2014

2 tornillos
inoxidable

01401692

27/06/2014

Cornamusa
inoxidable, tornillo
c/taco, gavilletes

000038

19/05/2014

Ram centenària
17/02/2014

000039

19/05/2014

Ram centenària
21/02/2014
Coixí floral al
monòlit de Blas
Infante en
commemoració
del dia
d’Andalusia,
01/03/2014
Coixí natural
blanc, ofrena
floral homenatge
atemptats 11M

FLORISTERIA
VENTURA,SA
A5838552

000040

19/05/2014

FLORISTERIA
VENTURA,SA
A5838552

000041

19/05/2014

000042

19/05/2014

Ram centenària
12/03/2014

FA/71

30/04/2014

Corona de flors
funerària

FA/87

22/05/2014

Ram centenari
25/04/2014

FLORISTERIA
VENTURA,SA
A5838552
JARDINERIA
VENTURA, SL
B0875887-2
JARDINERIA
VENTURA, SL
B0875887-2
../..

010102FEXP2014/000
024
010102FEXP2014/000
024
010102FEXP2014/000
024
010102FEXP2014/000
025
010102FEXP2014/000
025

Partida
Núm. operació
2014 N 001
9220 22199
201400075935
2014 N 001
9220 22199
201400075936
2014 N 001
9220 22199
201400075928
2014 N 001
9220 22199
201400076562
2014 N 001
9220 22199
201400076563

010102FEXP2014/000
025

2014 N 001
9220 22199
201400076565

48,40 €

010102FEXP2014/000
025

2014 N 001
9220 22199
201400076566

48,40 €

010102FEXP2014/000
025
010102FEXP2014/000
026
010102FEXP2014/000
026

2014 N 001
9220 22199
201400076564
2014 N 001
9220 22199
201400077038
2014 N 001
9220 22199
201400077044

Núm. Exp.

Import
(euros)
49,37 €

1,69 €

19,12 €

33,27 €

33,27 €

33,27 €

363,00 €

54,99 €

En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent, als efectes previstos a l’article 123 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, proposo a la Comissió Informativa de l’Àmbit de
Govern, Economia i Hisenda que dictamini favorablement aquesta proposta i proposo a la
Junta de Govern Local que resolgui de conformitat, si escau.
../..
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 RESOL d’acord amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui aquesta
proposta als interessats en la forma reglamentàriament prevista, amb la relació dels recursos
que s’hi poden interposar, i comunicar-la a la Intervenció i Tresoreria municipals per al
respectiu coneixement i efectes.”
(.../...)
ACORD
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, i disposa que es
notifiqui aquesta proposta als interessats.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4.
3 CG-2015/4948 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit per
l'abonament de l'ajut econòmic a treballadors amb fills amb discapacitat de l'any
2014.
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Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial de crèdit per
l’abonament de l’ajut econòmic als treballadors/funcionaris amb fills amb discapacitat any
2014
Òrgan que resol: Junta de Govern local
Caràcter: No exhaureix la via administrativa
Interessats: Manuel Batlle Segales; Intervenció Municipal.
Expedient: 26/RCRED-1/15
Fets
Acord entre la representació de l’Ajuntament de Badalona i de les organitzacions sindicals
CCOO, UGT, SFP, PSU, i SPPME-CAT, en Comissió Mixta de data 10 d’abril de 2014, on
s’acorda per unanimitat la gestió i assignació dels ajuts socials per tenir cura de fills amb
discapacitat, corresponent a l’exercici 2014.
1. Petició de Manuel Batlle Segales, mitjançant el qual sol·licita l’ajut per tenir cura de fills
amb discapacitat.
1. 1
2. ATÈS QUE UN COP COMPROVADA LA SOL·LICITUD I DOCUMENTS
APORTATS, EL SOL·LICITANT REUNEIX LES CONDICIONS EXIGIDES EN EL
REGLAMENT DE CONDICIONS SOCIALS PER A L’AJUT PER TENIR CURA DE FILLS
AMB DISCAPACITAT, DE L’ACORD DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DE DATA 10 DE
DESEMBRE DE 2004, APROVAT PER L’AJUNTAMENT PLE EL 21 DE DESEMBRE DE
2004.
3. Informe tècnic emès per la tècnica mitjana del Servei d’Organització i Recursos Humans,
en relació a l’assignació pressupostària necessària per l’abonament d’aquest ajut.
4. Informe previ de fiscalització de la Intervenció Municipal.
Fonaments de dret
1. Atès que l’Ajuntament Ple en data 21 de desembre de 2004 va aprovar l’acord signat
entre les diferents organitzacions sindicals i aquesta Administració mitjançant el qual
desenvolupa l’article 4art del vigent conveni i pacte de condicions, relatiu a la concessió de
l’ajut econòmic als empleats amb fills amb discapacitat .
2. Sol·licituds, rebuts i justificants acreditatius presentats per dit personal corresponen a
l’exercici tancat de l’any 2014, i que aquestes despeses, en aplicació de l’article 176.1 del
RDL 2/2004 de 6 de març, no es poden consignar directament en el vigent pressupost, i per
evitar incórrer en la nul·litat de ple dret prevista en l’article 173.5 de la mateixa llei, es podrà
aprovar la despesa amb la condició de que no serà executiva en tant no sigui aprovada per
l’Ajuntament Ple, òrgan competent, segons el que estableix l’article 60.2 del Reial Decret
500/1990 de 20 d’abril.
3. D’acord amb el que preveuen l’article 52.2 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 22.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’òrgan competent per
resoldre aquest expedient és l’Ajuntament Ple [l'Alcaldia de la Corporació].
4. Article 57.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que diu “3.
Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en
sustitución de actos anulados, y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al
interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que
se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras
personas”.
5. L'esmentada competència està delegada en la Junta de Govern Local d’aquest municipi
per l’acord de delegació de competències de 12/07/2011, a l’empara dels articles 22.4 [21.3
i 23.2] de l’esmentada Llei reguladora de les bases del règim local, i 52.4 [53.3 i 54.2]
(d’aplicació per analogia) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
també esmentat. No obstant això, cal tenir en compte el que prescriu la STC núm.
161/2013, de 26 de setembre, sobre la publicitat a la que resten sotmeses aquestes
atribucions.
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 departament o serveis encarregats de la seva
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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 a
la tinent d’alcalde i regidora de l'Àrea de Govern i Recursos Humans que resolgui
conformement en relació amb la següent proposta:
PRIMER. Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de la despesa
per l’abonament de l’ajut econòmic al treballador/funcionari amb fils amb discapacitat
corresponent a l’any 2014 a favor del treballador relacionat a continuació:
COGNOMS I NOM

NIF

BATLLE SEGALES, Manuel
TOTAL

46504960 A

IMPORT
AJUT
2.149,68
2.149,68

IMPORT
PARTIDA SEG. SOC.
SEG .SOC.
765,28
441 1320 160.00
765,28

SEGON. L’import total de 2.149,68 € s’abonarà amb càrrec a la partida 100-9220-16209, i
l’import de 765,28 € corresponents a la Seguretat Social s’abonarà a les partides indicades
a la relació, amb número d’operació 22 .
TERCER. Notificar aquesta resolució al personal interessat 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: 4.
4 CG-2015/4949 DICTAMEN. Abonar l'import de 1.100 euros a la Federació de
Municipis de Catalunya per a les inscripcions al Seminari de Dret Local de diversos
treballadors.
IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT
TIPUS D’ACTE: APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDIT
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 024108-GE-EXT2015/000002
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: QE
Procediment d’adjudicació: GE-EXT GE-EXT Despeses exercicis Tancats
Objecte de l’expedient: Abonar l'import de 1.100 euros a la Federació de Municipis de
Catalunya per a les inscripcions al Seminari de Dret Local de diversos treballadors.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme i
consten a l’expedient, les següents actuacions:
Informe tècnic de data 09/01/2015.
Informe jurídic de data 09/01/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
26/01/2015.
Fonaments de dret
1. 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.”
2. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 05/07/2011.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
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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.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de FEDERACIO DE
MUNICIPIS DE CATALUNYA ,amb NIF G0879777-1, i la despesa corresponent contreta a
l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2015 N 213 9204 16200

A

201500001285

1.100,00

SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon a
l’execució dels treballs realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent
responsable dels treballs i/o serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient
s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra
Data
Import
Aplic
NIF
Tercer
F14/A/070

17/11/2014

1.100,00

G08797771

FEDERACIO DE
MUNICIPIS DE
CATALUNYA

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
G0879777-1
FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4.
5 CG-2015/4950 DICTAMEN. Assignar l'import de 165,88 ¿ a la senyora M. Teresa
García Campos, en concepte de dietes amb motiu de l'acompanyament a l'alcalde a
diverses runions a Brussel·les, per haver estat declarada Badalona, Ciutat Europea
de l'Esport 2015.
Identificació de l'expedient
Assumpte: Assignar l'import de 165,88 € a M. Teresa García Campos, amb NIF
40324530X, en concepte dietes amb motiu de l’acompanyament al senyor alcalde, Xavier
García Albiol, a divereses reunions, per haver estat declarada Badalona, Ciutat Europea de
l’Esport 2015, del dia 18 al 20 de novembre de 2014 a la ciutat de Brussel·les.
Referència de l'expedient: 31/DTD-1/15
Interessat/s: Interessats i Intervenció Municipal
Antecedents
1.- Cal satisfer l'import en concepte de dietes amb motiu de l’acompanyament al senyor
alcalde, Xavier García Albiol, a divereses reunions, per haver estat declarada Badalona,
Ciutat Europea de l’Esport 2015, del dia 18 al 20 de novembre de 2014 a la ciutat de
Brussel·les.
2.- Informe, de data 17 de novembre de 2014, emès per l’alcalde d’aquest Ajuntament de
Badalona on es sol·licita l’abonament de les corresponents despeses en concepte de dietes
a la senyora M. Teresa García Campos, amb NIF 40324530X, personal al servei d’aquesta
corporació.
3.- L’import total a satisfer en concepte dietes és de 165,88 euros a la senyora M. Teresa
García Campos, amb NIF 40324530X personal al servei de l’Ajuntament, el detall del qual
es relaciona a continuació:
Interessats
DNI
Grup
Concepte
Imports en euros
M. Teresa García Campos
40324530X
A1
2½M i1M
165,88
4.- Sol·licitud de fiscalització prèvia a la Intervenció Municipal a càrrec pressupost vigent,
pròrroga del 2014.
Fonaments de dret
1.- Atès que l'article 176.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
disposa textualment: " Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto,
sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás
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prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio
presupuestario.”
2.-Atès que la despesa correspon a l’any 2014, corresponent a un exercici tancat, i que
aquestes despeses, en aplicació de l’article 173.5 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, no es poden consignar directament en el vigent pressupost, i per evitar
incórrer en la nul·litat de ple dret prevista, es podrà aprovar la despesa amb la condició de
que no serà executiva en tant no sigui aprovada per l’Ajuntament Ple, òrgan competent,
segons el que estableix l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril.
3.- Atès que la competència en matèria de reconeixement de crèdits extrajudicials
correspon a l'Ajuntament Ple, tal com preveuen els articles 23.1.e) del Text Refós de Règim
Local i l'article 50.12 del ROF i l'article 60.2 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril.
4.- Atès l’acord de l’Ajuntament Ple, aprovat en la sessió de 12 de juliol de 2011, pel qual
delega a la Junta de Govern Local la competència per a acordar reconeixements
extrajudicials de crèdits.
5.-Atès que es disposa de suficient consignació pressupostària per atendre el pagament de
la despesa que es proposa.
6.- Atès que l'article 9 del Reial Decret de referència estableix els tres tipus
d'indemnitzacions.
7.- Atès que l’annex III de l’esmentat RD 462/2002, de 24 de maig indica les corresponents
quanties quan als serveis desenvolupats a l’estranger segons grup i països, entre d’altres, les
de Bèlgica
“ANEXO III. DIETAS EN EL EXTRANJERO SEGÚN GRUPOS Y PAÍSES
Bélgica
…/…
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

Por alojamiento
174,29
148,45
131,02

Por manutención
91,35
82,94
78,73

Dieta entera
265,65
231,39
209,75
…/…
Segons criteri dels qui subscriuen , en base a la normativa citada, i d’acord amb el que
estableix l’article 172.1 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, no hi ha obstacle d’ordre
legal, previ informe de la Intervenció Municipal, per tal que la tinent d’alcalde i regidora de
l’Àrea de Govern i Recursos Humans, segons decret de 6 de novembre de 2012 de delegació
de competències adopti la següent proposta i l’elevi a la Junta de Govern Local per tal que la
converteixi en resolució,
Primer.- Assignar l’import de 165,88 a M. Teresa García Campos, amb NIF 40324530X, en
concepte dietes amb motiu de l’acompanyament al senyor alcalde, Xavier García Albiol, a
diverses reunions per haver estat declarada Badalona, Ciutat Europea de l’Esport 2015, del
dia 18 al 20 de novembre de 2014 a la ciutat de Brussel·les.
Segon.- La quantitat total de 165,88 € s'abonarà a càrrec de la partida 213-9204-23010,
amb el número
del vigent Pressupost de Despeses, pròrroga del 2014.
Tercer:- 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: 4.
6 CG-2015/4951 DICTAMEN. Abonar l'import de 314,60 euros a Fundación Asesores
Locales per a la inscripció al III Curs e-learning sobre gestión y valoración catastral
del senyor Emili Requena Pons.
IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 024108-GE-EXT2015/000005
Caràcter: Definitiu.Exhaureix la via administrativa
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Ref. Addicional: QE
Procediment d’adjudicació: GE-EXT GE-EXT Despeses exercicis Tancats
Objecte de l’expedient : Abonar a Fundación Asesores Locales, amb NIF G93080737 l'import
de 314,60 euros per la inscripció al III Curs e-learning sobre gestión y valoración catastral de
Emilio Requena Pons, amb NIF 46121452N
RESOLUCIÓ
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme, i
consten a l’expedient, les següents actuacions:
Informe tècnic de data 12/01/2015.
Informe jurídic de data 12/01/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 26/01/2015.
Fonaments jurídics
Respecte de la normativa aplicable, 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 la Llei.
Concretament, l’article 26.2 b) del RD 500/1990 (i en els mateixos termes l’article 176
TRLHL) estableix que “S’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 05/07/2011.
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, 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.Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de FUNDACION ASESORES
LOCALES ,amb NIF G9308073-7, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació
pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries Id.Op Núm. Op
Import
2015 N 213 9204 16200

A

201500001411 314,60

Vista la factura incorporada a l’expedient, la qual correspon a l’execució del treballs realitzats,
que ha estat conformada pel tècnic municipal competent responsable dels treballs i/o serveis, i
atès que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient s’ha complert la normativa de
pertinent aplicació, procedeix aprovar la factura següent:
Núm. Fra Data
Import Aplic NIF
Tercer
501/14

17/10/2014

314,60

G93080737

FUNDACION ASESORES LOCALES

SEGON.- Comunicar aquesta resolució a:
G9308073-7
FUNDACION ASESORES LOCALES
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4.
7 CG-2015/4952 DICTAMEN. Abonar l'import de 13.585,00 euros a l'Institut de
Seguretat Pública de Catalunya per la inscripció de divers personal del Servei de la
Guàrdia Urbana al curs de Caporal.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
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Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 024108-GE-EXT2015/000001
Caràcter: Definitiu.Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: QE
Procediment d’adjudicació: GE-EXT GE-EXT Despeses exercicis Tancats
Objecte de l’expedient: Abonar l'import de 13.585,00 € a l'Institut de Seguretat Pública de
Catalunya amb NIF Q0801494F per a la inscripció de divers personal de la Servei de Guàrdia
Urbana al curs de Caporal realitzat a l'any 2014
RESOLUCIÓ
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme, i
consten a l’expedient, les següents actuacions:
Informe tècnic de data 09/01/2015.
Informe jurídic de data 09/01/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 26/01/2015.
Fonaments jurídics
Respecte de la normativa aplicable, 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 la Llei.
Concretament, l’article 26.2 b) del RD 500/1990 (i en els mateixos termes l’article 176
TRLHL) estableix que “S’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 05/07/2011.
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, 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.Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de INSTITUT DE SEGURETAT
PUBLICA DE CATALUNYA ,amb NIF Q0801494-F, i la despesa corresponent contreta a
l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

2015 N 213 9204 16200

A

201500001143

Import
13.585,00

Vista la factura incorporada a l’expedient, la qual correspon a l’execució del treballs realitzats,
que ha estat conformada pel tècnic municipal competent responsable dels treballs i/o serveis, i
atès que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient s’ha complert la normativa de
pertinent aplicació, procedeix aprovar la factura següent:
Núm. Fra

Data

1284/2014

10/11/2014

Import

Aplic

13.585,00

NIF

Tercer

Q0801494F

INSTITUT DE
SEGURETAT PUBLICA
DE CATALUNYA

SEGON.- Comunicar aquesta resolució a:
Q0801494-F

INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA

Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4.
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8 CG-2015/4953 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor d'ANZIZU
BARBA LOPEZ PROCURADORES SLP i les factures presentades pels serveis de
representació en procediments a l'àmbit contenciós administratiu i penal.
Identificació de l’expedient:
Tipus de document
Aprovació del reconeixement de crèdit i les factures
presentades per les despeses de procurador en
procediments judicials a l’àmbit contenciós administratiu i
penal
Òrgan que resol
Junta de Govern Local
Interessat
ANZIZU BARBA LOPEZ PROCURADORES, SLP CIF:
B58088279
Expedient
0241-GE-EXT2015/000001
Referència Addicional:
135/DASSJ-1/15
Fets
1. Anzizu Barba López Procuradores, SLP (NIF: B58088279) ha presentat les següents
factures que tot seguit es detallen:
Factura

Data factura

Concepte

N014680

09/10/2014

Recurs contenciós número 314/2012-C del Jutjat
Contenciós Administratiu número 11 de
Barcelona, interposat per XFERA MOVILES SA.
Exp: 716/CON-60/12

304,70

N014906

21/10/2014

Apel·lació penal número 319/2014 Audiència
Provincial Secció 8 dimanant de les Diligències
prèvies 1859/2012-A del Jutjat d’Instrucció 5 de
Badalona interposat per Hermandad Rociera
Andaluza. Exp: 704/AJF-32/12.

85,77

N015117

31/10/2014

Recurs contenciós número: 446/2013-Y del Jutjat
Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona
interposat per FRANCE TELECOM ESPAÑA
SAU. Exp: 885/ASS C-3/13.

1.072,30

N015118

31/10/2014

Apel·lació incident mmcc número 83/2014.
Dimana del recurs contenciós 446/2013 del Jutjat
Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona
interposat per FRANCE TELECOM ESPAÑA
SAU. Exp: 885/ASS C-3/13.

98,23

N015140

03/11/2014

Procediment abreujat número 279/2012 Jutjat
Penal 20 Barcelona. Exp: 579/RENV-11/11.

17,24

N015415

19/11/2014

Recurs contenciós número 72/2014 del Jutjat
Contenciós Administratiu número 3 Barcelona.
Exp. 61/RC-7/14.

411,96

N015416

19/11/2014

Recurs contenciós número: 182/2014-D del Jutjat
Contenciós Administratiu número 9 Barcelona
interposat per XFERA MOVILES SA. Exp.
428/ASS C-37/14.

183,04

N015479

24/11/2014

Procediment judicial de faltes número 403/11 del
Jutjat d’Instrucció número 2 de Badalona. Exp.
2156/J-24/08.

91,98

N015576

02/12/2014

Procediment abreujat número 450/2013-C del
Jutjat Contenciós Administratiu
número 7
Barcelona interposat per XFERA MOVILES SA

116,08
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Factura

Data factura

Concepte

Import factura

N015604

02/12/2014

Procediment abreujat número 81/2014 Jutjat
Contenciós Administratiu 5 Barcelona. Exp:
54/RC-4/14

143,63

N015634

03/12/2014

Recurs contenciós número: 380/2013-D del Jutjat
Contenciós Administratiu 4 Barcelona interposat
per VODAFONE ESPAÑA SAU. Exp 24/ASS C2/14

938,35

N015969

17/12/2014

Apel·lació penal número 493/2014 Audiència
Provincial Secció 8. Dimanant de la querella
3/2012 del Jutjat d’Instrucció 2 de Badalona. Exp:
322/AJF-12/12

85,19

3.548,47

2. Les factures han estat conformades pel servei gestor i queda acreditat que els treballs
han estat realitzats, i que els imports són correctes conforme als aranzels establerts a Real
Decret 1373/2003, de 7 de novembre, pel qual s’aprova l’aranzel de drets dels procuradors
dels Tribunals, el Real Decret 1/2006, de 13 de gener, pel qual es modifiquen els esmentats
aranzels i el Real Decret-Llei 5/2010, de 31 de març, pel qual s’amplia la vigència de
determinades mesures econòmiques de caràcter temporal.
3. Informe tècnic de data 9 de febrer de 2015 en relació amb la conformitat amb el
pagament de les minutes un cop comprovades les dades que figuren en els respectius
expedients judicials.
4. L’interventor d’aquest Ajuntament ha informat, amb les indicacions que consten a
l’expedient, que existeix consignació pressupostària per fer front al pagament d’aquesta
despesa amb càrrec a la següent aplicació pressupostària del pressupost del 2015, en
pròrroga del 2014:
Aplicació pressupostària

Id. Op.

Núm. Op.

Import

2015 N 100 9220 22711

A

201500007114

3.548,47 EUR

Fonaments de dret
1. L'objecte d'aquest expedient és l'aprovació de la despesa per import de 3.548,47 euros
per al seu abonament a Anzizu Barba López Procuradores, SLP (CIF: B58088279),
corresponent a les factures detallades en l’antecedent primer en relació amb les despeses
de representació en els procediments judicials de l’àmbit contenciós administratiu i penal,
on en els respectius contractes i acords figura acordat que les despeses de procurador les
assumiria aquest Ajuntament.
2. Per tractar-se d’una obligació adquirida sense haver seguit els tràmits adients establerts
per als contractes menors, l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest reconeixement
extrajudicial de crèdit és la Junta de Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament
atorgada mitjançant acord plenari de data 12/07/2011 i, de conformitat amb la sentència del
Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre, procedeix que la seva aprovació si
escau, sigui adoptada 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.
3. Així mateix aquestes factures corresponent a una despesa de l’exercici tancat, any 2014,
per tant, l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest reconeixement de crèdit és
l’Ajuntament Ple, per aplicació d’allò establert als articles 23 del text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local i 50 del reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
No obstant això, l’esmentada atribució ha estat delegada per l’Ajuntament Ple en la Junta
de Govern Local, per acord de data 12 de juliol de 2011. Així mateix, cal tenir en compte el
que prescriu la STC núm. 161/2013, de 26 de setembre, sobre la publicitat a la que resten
sotmeses aquestes atribucions.
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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 departament o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els correspongui tramitar i redactar la pertinent
proposta de resolució.
(.../...)
CONCLUSIONS I PROPOSTA
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle legal ni reglamentari en relació amb la
tramitació d’aquest expedient, proposo que es validi i ordeni la tramitació a la Junta de
Govern Local pública de la següent proposta:
Primer. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor del despatx d’ANZIZU BARBA LÓPEZ
PROCURADORES SLP (NIF: B-58088279), la despesa ocasionada en concepte de serveis
de procuradoria i satisfer el seu import amb càrrec a l’aplicació pressupostària del
pressupost del 2015 en pròrroga del 2014:
Aplicació pressupostària

Id. Op.

Núm. Op.

Import

2015 N 100 9220 22711

A

201500007114

3.548,47 EUR

Segon. Aprovar les factures incorporades a l’expedient que tot seguit es relacionen
presentades per ANZIZU BARBA LÓPEZ PROCURADORES SLP (CIF: B-58088279):
Factura

Data factura

Concepte

N014680

09/10/2014

Recurs contenciós número 314/2012-C del Jutjat
Contenciós Administratiu número 11 de
Barcelona, interposat per XFERA MOVILES SA.
Exp: 716/CON-60/12

304,70

N014906

21/10/2014

Apel·lació penal número 319/2014 Audiència
Provincial Secció 8 dimanant de les Diligències
prèvies 1859/2012-A del Jutjat d’Instrucció 5 de
Badalona interposat per Hermandad Rociera
Andaluza. Exp: 704/AJF-32/12.

85,77

N015117

31/10/2014

Recurs contenciós número: 446/2013-Y del Jutjat
Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona
interposat per FRANCE TELECOM ESPAÑA
SAU. Exp: 885/ASS C-3/13.

1.072,30

N015118

31/10/2014

Apel·lació incident mmcc número 83/2014.
Dimana del recurs contenciós 446/2013 del Jutjat
Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona
interposat per FRANCE TELECOM ESPAÑA
SAU. Exp: 885/ASS C-3/13.

98,23

N015140

03/11/2014

Procediment abreujat número 279/2012 Jutjat
Penal 20 Barcelona. Exp: 579/RENV-11/11.

17,24

N015415

19/11/2014

Recurs contenciós número 72/2014 del Jutjat
Contenciós Administratiu número 3 Barcelona.
Exp. 61/RC-7/14.

411,96

N015416

19/11/2014

Recurs contenciós número: 182/2014-D del Jutjat
Contenciós Administratiu número 9 Barcelona
interposat per XFERA MOVILES SA. Exp.
428/ASS C-37/14.

183,04

N015479

24/11/2014

Procediment judicial de faltes número 403/11 del
Jutjat d’Instrucció número 2 de Badalona. Exp.
2156/J-24/08.

91,98

N015576

02/12/2014

Procediment abreujat número 450/2013-C del
Jutjat Contenciós Administratiu
número 7

116,08
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Factura

Data factura

Concepte

Import factura

Barcelona interposat per XFERA MOVILES SA
N015604

02/12/2014

Procediment abreujat número 81/2014 Jutjat
Contenciós Administratiu 5 Barcelona. Exp:
54/RC-4/14

143,63

N015634

03/12/2014

Recurs contenciós número: 380/2013-D del Jutjat
Contenciós Administratiu 4 Barcelona interposat
per VODAFONE ESPAÑA SAU. Exp 24/ASS C2/14

938,35

N015969

17/12/2014

Apel·lació penal número 493/2014 Audiència
Provincial Secció 8. Dimanant de la querella
3/2012 del Jutjat d’Instrucció 2 de Badalona. Exp:
322/AJF-12/12

85,19

3.548,47

Tercer. Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixen en ordre al
bon fi i execució del precedent acord
(.../...)
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de resolució
precedent, d’acord amb les previsions del Decret de delegació d’atribucions de data
28/01/2015, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i n’ordeno la
tramitació a la sessió pública de la Junta de Govern Local, per al seu debat i aprovació, si
escau.
(.../...)
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 RESOL d’acord amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui aquesta
proposta als interessats en la forma reglamentàriament prevista, amb la relació dels recursos
que s’hi poden interposar.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4.
9 CG-2015/4954 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de ROCA
JUNYENT SLP i les factures presentades per les despeses de representació i defensa
jurídica i judicial en procediments a l'àmbit contenciós administratiu.
Identificació de l’expedient:
Tipus de document
Aprovar el reconeixement de crèdit per import total de
15.972,00 EUR a favor de ROCA JUNYENT SLP i les
factures presentades per les despeses de representació i
defensa en procediments judicials de l’àmbit contenciós
administratiu.
Òrgan que resol
Junta de Govern Local
Interessat
ROCA JUNYENT SLP (CIF: B60985421)
Expedient
0241-GE-EXT2015/000002
Referència addicional:
24/MEN-3/13 (147/DASSJ-2/15)
Fets
1. La regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, per delegació de signatura (R.
15/04/2013), mitjançant resolució de data 14/06/2013 va adjudicar el contracte menor de
serveis de representació i defensa jurídica i judicial de l’Ajuntament i els seus organismes
autònoms, i servei de formació i perfeccionament processals a l’equip de l’Assessoria
Jurídica municipal en ordre jurisdiccional contenciós administratiu a l’empresa ROCA
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JUNYENT, SLP (NIF: B60985421), aprovant, així mateix, la minuta del contracte
corresponent, el qual es va formalitzar el 14/06/2013.
A la Base setena d’aquesta contracte s’estableix que la seva durada seria d’un any des de
la data de la seva formalització o en el moment en què els imports facturats arribessin al
límit fixat a la clàusula tercera, 18.000 EUR (IVA al 21% exclòs), si això es produïa abans.
2. L’entitat ROCA JUNYENT SLP ha presentat les factures que tot seguit s’indiquen:
Núm.
factura

14/5328

14/8096

14/8097

14/8098

14/8099
14/8780
14/8781

14/8782

14/8783

14/8784

14/8785

14/9310

14/9311

Concepte
60% honoraris procediment abreujat
326/2014
del
Jutjat
Contenciós
Administratiu núm. 12 de Barcelona instat
per l’Ajuntament de Badalona contra la
Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanismo.
60% honoraris recurs ordinari 313/2014
del TSJC Secció 5a interposat per
l’Ajuntament de Badalona contra l’Oficina
Espanyola de Patentes i Marques
(“Badalona Shopping Night”)
60% honoraris recurs ordinari 314/2014
del TSJC Secció 5a interposat per
l’Ajuntament de Badalona contra l’Oficina
Espanyola de Patentes i Marques
(“Shopping Night Badalona”).
60% honoraris recurs ordinari 153/2014
del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
10 interposat per Invertia Praxis SA.
60% honoraris recurs ordinari 235/2014
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9
interposat per LGM, SA
40% honoraris recurs ordinari 72/2014-V
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3.
40% honoraris recurs ordinari 153/2014
del Jutjat Contenciós Administratiiu núm.
10 interposat per INVERTIA PRAXIS SA
60% honoraris recurs ordinari 159/2014AA del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 14.
60% honoraris recurs ordinari 202/2013-E
del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
15 interposat per Magic Sand Beach SCP
100% honoraris procediment abreujat
241/2013
del
Jutjat
Contenciós
Administratiu núm. 6.
60% honoraris recurs ordinari 373/2013
del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
10.
40% honoraris recurs ordinari 520/2013-F1
del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
17 interposat per Iglesia Evangélica
Pasión de Multitudes Maranata.
40% honoraris recurs ordinari 520/2013-2A
del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
12.
TOTAL

Import

IVA 21 %

Import total

600,00

126,00

726,00

1.200,00

252,00

1.452,00

1.200,00

252,00

1.452,00

1.200,00

252,00

1.452,00

1.200,00

252,00

1.452,00

800,00

168,00

968,00

800,00

168,00

968,00

1.200,00

252,00

1.452,00

1.200,00

252,00

1.452,00

1.000,00

210,00

1.210,00

1.200,00

252,00

1.452,00

800,00

168,00

968,00

800,00

168,00

968,00

13.200,00

2.772,00

15.972,00

3. Informe tècnic de data 9 de febrer de 2015, mitjançant el qual s’informa que, un cop
comprovades les dades que consten en aquesta Unitat funcional d’Assessoria Jurídica, no
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hi ha cap inconvenient per tal que es tramiti el pagament de les factures presentades per
ROCA JUNYENT SLP per un import total de 15.972,00 EUR.
4. Les esmentades factures han estat conformades una vegada acreditat que els treballs
facturats han estat realitzats, i que els imports són conformes als preus establerts a la Base
segona del contracte de referència.
5. L’interventor ha informat, amb les indicacions que consten a l’expedient, que aquesta
despesa es pot fer amb càrrec a la següent aplicació pressupostària, del pressupost del
2015, en pròrroga del 2014:
Aplicació pressupostària

Id. Op.

Núm. Op.

Import

2015 N 100 9220 22711

A

201500007151

15.972,00 EUR

Fonaments de dret
1. L'objecte d'aquest expedient és l'aprovació de la despesa per import de 15.972,00 euros
per al seu abonament al despatx d’advocats ROCA JUNYENT SLP amb CIF: B60985421,
corresponent a les factures detallades al punt segon de la part expositiva, pels serveis de
representació i defensa de l’Ajuntament de Badalona designats dintre de la vigència del
contracte de serveis subscrit quan l’import de les factures presentades no arribaven al límit
establert en la seva clàusula setena però que a data d’avui ja s’hi ha arribat.
2. En tractar-se de factures vençudes és d’aplicació al present supòsit la doctrina
jurisprudencial establerta pel Tribunal Suprem de l'enriquiment injust o sense causa, ja que
la inexistència d'expedient de contractació de conformitat amb les normes de la legislació
de contractes de les administracions públiques, no treu que l'Ajuntament resti obligat en
Dret al pagament a l'empresa que ha prestat l'esmentat servei, 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.
3. Així mateix aquestes factures corresponent a una despesa de l’exercici tancat, any 2014,
per tant, l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest reconeixement de crèdit és
l’Ajuntament Ple, per aplicació d’allò establert als articles 23 del text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local i 50 del reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
No obstant això, l’esmentada atribució ha estat delegada per l’Ajuntament Ple en la Junta
de Govern Local, per acord de data 12 de juliol de 2011. Així mateix, cal tenir en compte el
que prescriu la STC núm. 161/2013, de 26 de setembre, sobre la publicitat a la que resten
sotmeses aquestes atribucions.
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 departament o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els correspongui tramitar i redactar la pertinent
proposta de resolució.
(.../...)
CONCLUSIONS I PROPOSTA
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle legal ni reglamentari en relació amb la
tramitació d’aquest expedient, proposo que es validi i ordeni la tramitació a la Junta de
Govern Local pública de la següent proposta:
Primer. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de ROCA JUNYENT SLP CIF:
B60985421, la despesa corresponent pel concepte de serveis de representació i defensa
jurídica i judicial de l’Ajuntament de Badalona i els seus Organismes Autònoms i servei de
formació i perfeccionament processals a l’equip de l’Assessoria Jurídica i satisfer el seu
import amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost del 2015, en pròrroga del
2014, següent:
Aplicació pressupostària

Id.Op

Núm.Op

Import

2015 N 100 9220 22711

A

201500007151

15.972,00
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Segon. Aprovar les factures incorporades a l’expedient que tot seguit es relacionen
presentades per ROCA JUNYENT SLP CIF: B60985421:
Núm. factura

14/5328

14/8096

14/8097

14/8098

14/8099
14/8780
14/8781

14/8782

14/8783

14/8784

14/8785

14/9310

14/9311

Concepte
60% honoraris procediment abreujat
326/2014
del
Jutjat
Contenciós
Administratiu núm. 12 de Barcelona instat
per l’Ajuntament de Badalona contra la
Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanismo.
60% honoraris recurs ordinari 313/2014
del TSJC Secció 5a interposat per
l’Ajuntament de Badalona contra l’Oficina
Espanyola de Patentes i Marques
(“Badalona Shopping Night”)
60% honoraris recurs ordinari 314/2014
del TSJC Secció 5a interposat per
l’Ajuntament de Badalona contra l’Oficina
Espanyola de Patentes i Marques
(“Shopping Night Badalona”).
60% honoraris recurs ordinari 153/2014
del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
10 interposat per Invertia Praxis SA.
60% honoraris recurs ordinari 235/2014
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9
interposat per LGM, SA
40% honoraris recurs ordinari 72/2014-V
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3.
40% honoraris recurs ordinari 153/2014
del Jutjat Contenciós Administratiiu núm.
10 interposat per INVERTIA PRAXIS SA
60% honoraris recurs ordinari 159/2014AA del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 14.
60% honoraris recurs ordinari 202/2013-E
del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
15 interposat per Magic Sand Beach SCP
100% honoraris procediment abreujat
241/2013
del
Jutjat
Contenciós
Administratiu núm. 6.
60% honoraris recurs ordinari 373/2013
del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
10.
40% honoraris recurs ordinari 520/2013-F1
del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
17 interposat per Iglesia Evangélica
Pasión de Multitudes Maranata.
40% honoraris recurs ordinari 520/2013-2A
del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
12.
TOTAL

Import

IVA 21 %

Import
total

600,00

126,00

726,00

1.200,00

252,00

1.452,00

1.200,00

252,00

1.452,00

1.200,00

252,00

1.452,00

1.200,00

252,00

1.452,00

800,00

168,00

968,00

800,00

168,00

968,00

1.200,00

252,00

1.452,00

1.200,00

252,00

1.452,00

1.000,00

210,00

1.210,00

1.200,00

252,00

1.452,00

800,00

168,00

968,00

800,00

168,00

968,00

13.200,00

2.772,00

15.972,00

Tercer. Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixen en ordre al
bon fi i execució del precedent acord.
(.../...)
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de resolució
precedent, d’acord amb les previsions del Decret de delegació de signatura de data
28/01/2015, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i n’ordeno la
tramitació a la sessió pública de la Junta de Govern Local pública, per al seu debat i aprovació,
si escau.
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(.../...)
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Junta de
Govern Local RESOL d’acord amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui aquesta
proposta als interessats en la forma reglamentàriament prevista, amb la relació dels recursos
que s’hi poden interposar.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4.
10 CG-2015/4955 DICTAMEN. Abonar l'import de 20,00 euros al senyor Sergio Faure
López, en concepte de la inscripció a la Jornada Joves, educació i salut mental,
experiències nacionals i europees, organitzada per la Federació Salut Mental
Catalunya.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 024108-GE-EXT2015/000006
Caràcter: Definitiu.Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: QT
Procediment d’adjudicació: GE-EXT GE-EXT Despeses exercicis Tancats
Objecte de l’expedient: Abonar l'import de 20,00 euros al senyor Sergi Faure López, amb
NIF 46789185D, personal al servei d'aquest Ajuntament, per la inscripció a la Jornada
Joves, educació i salut mental, experiències nacionals i europees, organitzada per la
Federacio Salut Mental Catalunya
RESOLUCIÓ
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme, i
consten a l’expedient, les següents actuacions:
Informe tècnic de data 13/01/2015.
Informe jurídic de data 13/01/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 26/01/2015.
Fonaments jurídics
Respecte de la normativa aplicable, 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 la Llei.
Concretament, l’article 26.2 b) del RD 500/1990 (i en els mateixos termes l’article 176
TRLHL) estableix que “S’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 05/07/2011.
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, 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.Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de SERGIO FAURE LOPEZ ,amb NIF
46789185-D, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
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Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2015 N 213 9204 16200

A

201500001428

20,00

El senyor Sergi Faure López ha presentat al cobrament el rebut de pagament que justifica
l’abonament de l’import de 20,00 euros corresponents a l’acció formativa realitzada.
SEGON.- Comunicar aquesta resolució a:
46789185-D
SERGIO FAURE LOPEZ
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4.
11 CG-2015/4956 DICTAMEN. Abonar l'import de 20,00 euros a la senyora Marta
Gisbert Lagarda, en concepte de la inscripció a la Jornada Joves, educació i salut
mental, experiències nacionals i europees, organitzada per la Federació Salut Mental
Catalunya.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 024108-GE-EXT2015/000004
Caràcter: Definitiu.Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: QT
Procediment d’adjudicació: GE-EXT GE-EXT Despeses exercicis Tancats
Objecte de l’expedient: Abonar l'import de 20,00 euros a la senyora Marta Gisbert Laguarda,
amb NIF 46650768Y, personal al servei d'aquest Ajuntament, en concepte d'inscripció a la
Jornada Joves, educació i salut mental, experiències nacionals i europees, el passat 24 d'abril
RESOLUCIÓ
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme, i
consten a l’expedient, les següents actuacions:
Informe tècnic de data 12/01/2015.
Informe jurídic de data 12/01/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 26/01/2015.
Fonaments jurídics
Respecte de la normativa aplicable, 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 la Llei.
Concretament, l’article 26.2 b) del RD 500/1990 (i en els mateixos termes l’article 176
TRLHL) estableix que “S’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 05/07/2011.
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, 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.Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de MARTA GISBERT LAGARDA ,amb
NIF 46650768-Y, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
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Aplicacions Pressupostàries Id.Op

Núm. Op

2015 N 213 9204 16200

201500001308

A

Import
20,00

La senyora Marta Gisbert Lagarda ha presentat al cobrament el rebut de pagament que
justifica l’abonament de l’import de 20,00 euros corresponents a l’acció formativa realitzada.
SEGON.- Comunicar aquesta resolució a:
46650768-Y
MARTA GISBERT LAGARDA
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor. 4.
12 CG-2015/4957 DICTAMEN. Abonar l'import de 355,43 euros a Barceló Viajes, en
concepte d'abonament d'un bitllet d'avió i despeses d'allotjament de M. Teresa García
Campos, amb motiu de l'acompanyament al senyor alcalde a diverses reunions a
Brussel·les.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 024108-GE-EXT2015/000007
Caràcter: Definitiu.Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: DTV
Procediment d’adjudicació GE-EXT GE-EXT Despeses exercicis Tancats
Objecte de l’expedient: Abonar l'import de 355, 43 euros a Barceló Viajes, amb NIF B07012107 en concepte de lliurament d'un bitllet d'avió a Brussel·les i les despeses d'allotjament
de M. Teresa García Campos, amb NIF 40324530X per acompanyar a diverses reunions a
l’alcalde de Badalona, les quals van tenir lloc del 18 al 20 de novembre de l’any 2014.
RESOLUCIÓ
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme, i
consten a l’expedient, les següents actuacions:
Informe tècnic de data 14/01/2015.
Informe jurídic de data 14/01/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 27/01/2015.
Fonaments jurídics
Respecte de la normativa aplicable, 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 la Llei.
Concretament, l’article 26.2 b) del RD 500/1990 (i en els mateixos termes l’article 176
TRLHL) estableix que “S’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 12/07/2011.
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, 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.Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de BARCELO VIAJES ,amb NIF
B0701210-7, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
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Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2015 N 213 9204 23010

A

201500001681

355,43

Vista la factura incorporada a l’expedient, la qual correspon a l’execució del treballs realitzats,
que ha estat conformada pel tècnic municipal competent responsable dels treballs i/o serveis, i
atès que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient s’ha complert la normativa de
pertinent aplicació, procedeix aprovar la factura següent:
Núm. Fra
Data
Import
Aplic
Nif
Tercer
E00/1247/198 27/11/2014
355,43
B07012107
VIATGES
6/7
BARCELO, SL
SEGON.- Comunicar aquesta resolució a:
B0701210-7
BARCELO VIAJES
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor. 4.
13 CG-2015/4958 DICTAMEN. Abonar l'import de 273 euros a l'Escola d'Administració
Pública de Catalunya per a la inscripció de personal d'aquesta administració a
diversos cursos de formació.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 024108-GE-EXT2015/000003
Caràcter: Definitiu.Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional QE
Procediment d’adjudicació: GE-EXT GE-EXT Despeses exercicis Tancats
Objecte de l’expedient: Abonar l'import de 273,00 euros a l'Escola d'Administració Pública de
Catalunya, amb NIF Q0840004F, per la inscripció de personal d'aquesta administració a
diversos cursos de formació.
RESOLUCIÓ
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme, i
consten a l’expedient, les següents actuacions:
Informe tècnic de data 12/01/2015.
Informe jurídic de data 12/01/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 26/01/2015.
Fonaments jurídics
Respecte de la normativa aplicable, 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 la Llei.
Concretament, l’article 26.2 b) del RD 500/1990 (i en els mateixos termes l’article 176
TRLHL) estableix que “S’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 05/07/2011.
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, 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.-

Sessió núm. 10 / 25-02-15

23

Secretaria General

Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de ESCOLA D’ADMINISTRACIO
PUBLICA DE CATALUNYA ,amb NIF Q0840004-F, i la despesa corresponent contreta a
l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op Núm. Op

Import

2015 N 213 9204 16200

A

273,00

201500001307

Vista la factura incorporada a l’expedient, la qual correspon a l’execució del treballs realitzats,
que ha estat conformada pel tècnic municipal competent responsable dels treballs i/o serveis, i
atès que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient s’ha complert la normativa de
pertinent aplicació, procedeix aprovar la factura següent:
Núm. Fra
2014/0001287

Data
18/09/2014

Import
105,00

2014/0001301

19/09/2014

2014/0001304

19/09/2014

Aplic

Nif
Q0840004F

Tercer
ESCOLA D
ADMINISTRACIO
PUBLICA DE
CATALUNYA

84,00

Q0840004F

84,00

Q0840004F

ESCOLAD
ADMINISTRACIO
PUBLICA
DE
CATALUNYA
ESCOLA
D
ADMINISTRACIO
PUBLICA
DE
CATALUNYA

SEGON.- Comunicar aquesta resolució a:
Q0840004-F
ESCOLA D’ADMINISTRACIO PUBLICA DE CATALUNYA
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4.
14 CG-2015/4959 DICTAMEN. Ratificar la resolució de l'alcalde, de data 19.01.15, en
relació amb la sol·licitud a la Diputació de Barcelona d'un recurs del Catàleg de
Serveis 2015 en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Ratificació de la resolució de l’alcalde, de data 19.01.2015, en relació amb la
sol·licitud a la Diputació de Barcelona d’un recurs del Catàleg de Concertació 2015
Òrgan al qual s’adreça: Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució:Exhaureix la via administrativa
Expedients núm.: 5/SUB-1/15
Fets
1. En data 19 de gener de 2015, l’alcalde, va dictar una resolució la part dispositiva de la
qual és del següent tenor literal:
“PRIMER.- SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona el recurs del Catàleg de Concertació
2015, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, aprovat per la Junta de
Govern de la Diputació en sessió de data 27 de novembre de 2014i publicat al BOPB de 9
de desembre de 2014, mitjançant tramitació electrònica a través de la Plataforma de
tramitació del Pla Xarxa de Governs Locals, per a la realització de la següent actuació:
BADALONA COMUNICACIÓ, SA
Àrea:
Àrea de Presidència
Programa:
Difusió artística als municipis
Recurs:
Festivals artístics
Actuació:
41 EDICIÓ FILMETS BADALONA FILM FESTIVAL
Tipus de recurs sol·licitat:Recurs econòmic
Import sol·licitat:
25.000,00 euros
Pressupost total:
122.200,00 euros
Documentació annexa: Dades tècniques C1-069 (1 fitxer)
SEGON.- Comunicar aquesta resolució a la lletrada municipal senyora Remedios Hijano
Cruzado, als efectes de signatura electrònica de la sol·licitud esmentada, així com la seva
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tramitació electrònica a través de la Plataforma de tramitació del Pla Xarxa de Governs
Locals, d’acord amb la resolució de l’alcalde de delegació de signatura, de data 11 de
desembre de 2014.
TERCER.- Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local en la propera
sessió que realitzi, a efectes de la seva ratificació, així com a la Comissió Informativa de
l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda.”
Fonaments de dret
1. De conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i
l’acord adoptat per l’Ajuntament en Ple, en sessió de data 24 de juliol de 2012 -d’adhesió
d’aquest de l’Ajuntament de Badalona al Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu
Protocol general- la resolució de l’Alcaldia de sol·licitud de la subvenció objecte d’aquest
expedient serà ratificada en sessió pública de la Junta de Govern Local.
2. 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 correspongui tramitar i redactar la pertinent
proposta de resolució.
Proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit d’Economia i Hisenda que elevi proposta a la Junta de
Govern Local per tal de donar compte de la resolució a què es fa referència en els
antecedents d’aquest document i aquest òrgan col·legiat en ratifiqui el seu contingut,
donant-ne compte a la propera reunió de la Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern,
Economia i Hisenda:
PRIMER.- RATIFICAR la resolució dictada per l’alcalde, en data 19 de gener de 2015, la
part dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
“PRIMER.- SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona el recurs del Catàleg de Concertació
2015, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, aprovat per la Junta de
Govern de la Diputació en sessió de data 27 de novembre de 2014i publicat al BOPB de 9
de desembre de 2014, mitjançant tramitació electrònica a través de la Plataforma de
tramitació del Pla Xarxa de Governs Locals, per a la realització de la següent actuació:
BADALONA COMUNICACIÓ, SA
Àrea:
Àrea de Presidència
Programa:
Difusió artística als municipis
Recurs:
Festivals artísitics
Actuació:
41 EDICIÓ FILMETS BADALONA FILM FESTIVAL
Tipus de recurs sol·licitat: Recurs econòmic
Import sol·licitat:
25.000,00 euros
Pressupost total:
122.200,00 euros
Documentació annexa: Dades tècniques C1-069 (1 fitxer)
SEGON.- Comunicar aquesta resolució a la lletrada municipal senyora Remedios Hijano
Cruzado, als efectes de signatura electrònica de la sol·licitud esmentada, així com la seva
tramitació electrònica a través de la Plataforma de tramitació del Pla Xarxa de Governs
Locals, d’acord amb la resolució de l’alcalde de delegació de signatura, de data 11 de
desembre de 2014.
TERCER.- Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local en la propera
sessió que realitzi, a efectes de la seva ratificació, així com a la Comissió Informativa de
l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda.”
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4.
15 CG-2015/4960 DICTAMEN. Aprovar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona d'un
recurs material del Catàleg de Serveis 2015 en el marc del Pla Xarxa de Governs
Locals 2012-2015.
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Identificació de l’expedient
Tipus de resolució:
Sol·licitud a la Diputació de Barcelona d’un recurs material del
Catàleg de Serveis 2015 en el marc del Pla “Xarxa de Governs
locals 2012-2015”
Òrgan que resol:
Junta de Govern Local
Caràcter
de
la Exhaureix la via administrativa
resolució:
Interessat:
Diputació de Barcelona
Núm. expedient:
5/SUB-1/15
Referència
JGL 02.15
addicional
Fets
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de 2012, va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu protocol general, publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona núm. 022012013256, de 8.06.2012.
El Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” és l’instrument preferent per a l’exercici de les
funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona i el seu Protocol
general té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de les
actuacions i dels recursos que es comprenguin en el Pla de referència.
2. El Ple de l’Ajuntament de Badalona, en sessió de data 24 de juliol de 2012, va aprovar
l’adhesió d’aquest Ajuntament al Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu Protocol
general, abans esmentats, d’acord amb la clàusula setzena d’aquest Protocol.
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 27 de novembre de 2014,
va aprovar, entre d’altres, el Catàleg de concertació de l’any 2015 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”, així com el seu règim regulador i la convocatòria per a la
concessió dels recursos que s’hi inclouen. L’anunci corresponent s’ha publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 9 de desembre de 2014, núm. registre
022014032639.
4. Els recursos que la Diputació de Barcelona ofereix als ens destinataris dins del Catàleg
2014 responen a diverses tipologies:
a. Recursos tècnics, consistents en l’elaboració de treballs d’assessorament i assistència
adreçats a procurar un suport especialitzat, tècnic o jurídic, als ens locals. Inclouen la
redacció de plans, projectes i informes, així com el desenvolupament i manteniment de
sistemes d’informació i gestió.
b. Recursos econòmics, consistents en recursos dineraris adreçats al finançament de
serveis i activitats i també d’estructures de gestió locals, mitjançant transferències puntuals.
Poden ser ajuts econòmics puntuals o fons de prestació que comportin transferències
dineràries amb caràcter excepcional per al finançament de serveis i estructures de gestió
locals.
c. Recursos materials, consistents en l’actuació directa, per mitjans propis o aliens de la
Diputació de Barcelona, en el sistema de producció i prestació de serveis i activitats locals.
Aquests recursos inclouen la realització de serveis i activitats (inclou la gestió completa i
permanent d’una funció per encàrrec d’uns ens destinatari, així com també la posada a
disposició de recursos per garantir la prestació de serveis i per a la realització d’activitats
adreçades a la ciutadania), així com la provisió de béns, equips i subministraments, de
forma permanent (cessió) o temporal (prèstec).
5. El cap del Departament de Promoció Econòmica i Comerç, de l’Àrea de Promoció
Econòmica, Comerç, Consum i Turisme (Àmbit d’Economia i Hisenda), ha presentat una
proposta de sol·licitud a la Diputació de Barcelona de préstec de carpes, recurs material
inclòs en el Catàleg 2015, adjuntant la documentació complementària requerida en el
Catàleg i que s’incorpora a l’expedient de referència.
6. En data 11 de desembre de 2014 l’alcalde va resoldre delegar la signatura electrònica de
la presentació telemàtica de les sol·licituds de subvencions del Catàleg de Concertació
2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, així com la seva tramitació, en les
següents lletrades municipals:
- Judit Barroso Guevara (secretària delegada en la comissió informativa de caràcter
permanent de l’Àmbit d’Atenció a les Persones) i Raquel Garcia Redondo (secretària
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suplent en la comissió informativa de caràcter permanent de l’Àmbit d’Atenció a les
Persones).
- Carme Torrens Bartomeu (secretària delegada en la comissió informativa de caràcter
permanent de l’Àmbit de Territori.
- Remedios Hijano Cruzado (secretària delegada suplent en la comissió informativa de
caràcter permanent de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda.
Fonaments de dret
1. La normativa específica reguladora del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” està
constituïda pel Protocol General, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de
31 de maig de 2012, que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia
d’implementació de les actuacions i dels recursos compresos en el Pla, els Règims de
concertació i les Instruccions de desplegament.
2. L’Ajuntament de Badalona, en sessió de data 24 de juliol de 2012, va aprovar l’adhesió
d’aquest Ajuntament al Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu Protocol general,
d’acord amb la clàusula setzena d’aquest Protocol.
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 27 de novembre de 2014,
va aprovar, entre d’altres, el Catàleg de concertació de l’any 2015 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”, així com el seu règim regulador i la convocatòria per a la
concessió dels recursos que s’hi inclouen. L’anunci corresponent s’ha publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 9 de desembre de 2014, núm. registre
022014032639.
4. A més de la normativa específica esmentada, el règim jurídic del Catàleg 2015 es troba
constituït per les disposicions següents:
a) L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, en
particular en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya.
b) El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
c) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.
d) El decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals de Catalunya.
e) El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
f) La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat finacera.
g) El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic.
h) La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
i) La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
j) La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
k) La Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.
l) La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
m) La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i el Reial Decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.
n) Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el
reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament de
desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona i les
Bases d’execució del pressupost general per al present exercici de la Diputació.
o) Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable.
5. En concret l’article 10.1 en relació amb l’article 57 de la Llei reguladora de les bases del
règim local (LRBRL), estableix que l’administració local i la resta d’administracions
públiques poden cooperar econòmica, tècnica i administrativament. En aquest mateix sentit
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els articles 4.1 apartat d) i 4.3 LRJAPPAC disposen que en el desenvolupament de les
seves activitats, serà necessari que les administracions públiques es prestin la cooperació i
assistència necessària, per a l’eficaç exercici de les seves competències.
6. L’article 2.1 apartat d) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, enumera les subvencions com un dels
recursos de les entitats locals, i l’article 40 del mateix cos legal en regula la seva aplicació
material.
7. D’acord amb el Catàleg de concertació de l’any 2015, la proposta de sol·licitud que es
proposa presentar està inclosa en els recursos oferts per la Diputació i compleix els
requisits establerts en l’article 8 del Catàleg esmentat.
8. D’acord amb el que estableix l’article 214 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, de l’aprovació del present acte de sol·licitud de recursos no es deriva
estrictament reconeixement i liquidació definitiu de drets i obligacions o despeses de
contingut econòmic ni ingressos per a la Corporació, per la qual cosa aquest expedient serà
sotmès a la preceptiva fiscalització en el moment en que aquesta sol·licitud s’atorgui per la
Diputació de Barcelona i l’òrgan competent de la Corporació procedeixi a la seva
acceptació, quan escaigui.
9. L’òrgan competent per adoptar aquesta resolució és la Junta de Govern Local en virtut
de l’acord del Ple de l’Ajuntament, de data 24 de juliol de 2012, pel qual, entre d’altres,
facultava la Junta de Govern Local per a la tramitació dels acords necessaris per al
desenvolupament del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu Protocol general.
De conformitat amb la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre
(BOE núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix que les corresponents propostes d’acord de
sol·licituds de subvencions siguin adoptats en sessions públiques de l’esmentat òrgan, sent
preceptiu el 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.
10. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els correspongui tramitar i redactar la pertinent
proposta de resolució.
Proposta de resolució:
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit d’Economia i Hisenda que, previ dictamen favorable de
la Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda, validi i ordeni la
tramitació a la Junta de Govern Local de la següent proposta:
PRIMER.- SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona el recurs del Catàleg de Concertació
2015, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, aprovat per la Junta de
Govern de la Diputació en sessió de data 27 de novembre de 2014i publicat al BOPB de 9
de desembre de 2014, mitjançant tramitació electrònica a través de la Plataforma de
tramitació del Pla Xarxa de Governs Locals, per a la realització de la següent actuació:
Àrea:
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
Programa:
Desenvolupament de mercats i fires locals
Recurs:
Servei de préstec de carpes
Actuació:
Botigues al carrer
Tipus de recurs sol·licitat: Recurs material
Documentació annexa: Dades tècniques C1-036 (1 fitxer)
SEGON.- Comunicar aquesta resolució a la lletrada municipal senyora Remedios Hijano
Cruzado, als efectes de signatura electrònica de la sol·licitud esmentada, així com la seva
tramitació electrònica a través de la Plataforma de tramitació del Pla Xarxa de Governs
Locals, d’acord amb la resolució de l’alcalde de delegació de signatura, de data 11 de
desembre de 2014.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor. 4.
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16 CG-2015/4967 PROPOSTA. Acceptar la renúncia a la concessió de la parada
núm.36 del Mercat Municipal La Salut.
Identificació de l’expedient
Objecte de l’expedient
Acceptar la renúncia incondicional i sense dret a
indemnització de la concessió de la parada 36 del Mercat
Municipal La Salut
Expedient
156/MR-6/14
Tramitació
Ordinària
ANTECEDENTS
La senyora Sandra Zancas Vidal, amb NIF 41001336H, manifesta, mitjançant
compareixença de data 14 de novembre de 2014, davant el tècnic de Mercats i adjunt a la
Direcció, la renúncia a favor de l’Ajuntament de la seva concessió del lloc de venda ubicat a
l’interior del Mercat Municipal La Salut, amb el número d’identificació 36, on ha estat
desenvolupant l’activitat de venda de pesca salada.
Consultats els antecedents incorporats en el llibre de Registre del Mercat Municipal La
Salut, la senyora Sandra Zancas Vidal, amb NIF 41001336H, disposa d’una concessió de
lloc de venda a l’interior del Mercat, aprovada per la Junta de Govern Local de data 3 de
maig de 2011, per a desenvolupar l’activitat de venda de pesca salada, amb el número
d’identificació 36. La vigència de la concessió caducava el 5 d’octubre de 2018.
Així mateix, la senyora Sandra Zancas Vidal, manifesta en la seva compareixença que la
renúncia és incondicional i que renuncia de manera expressa a qualsevol tipus
d’indemnització econòmica que li pogués correspondre pels drets de la concessió.
Vist l’informe tècnic emès amb data 10 de febrer d’enguany, pel cap del departament de
Promoció Econòmica i Comerç que es favorable a acceptar la renúncia.
FONAMENTS DE DRET
Atès que l’article 20 de l’Ordenança de Mercats Municipals, preveu que <<La concessió
s’extingeix en els casos següents: apartat 5) Per la renúncia expressa del concessionari.>>
El Reglament de patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret català 336/1988, de 17
d’octubre, en el seu article 70, apartat d), indica que les concessions atorgades sobre el
domini públic s’extingeixen per renúncia del concessionari.
Atès que la competència s’atribueix a l’alcalde, per a l’adjudicació de les autoritzacions o
llicències i concessions sobre béns de titularitat de l’Ajuntament, d’acord amb la disposició
addicional segona del text refós de la Llei, de contractes del sector públic, si bé per la
facultat d’organització, l’alcalde va acordar delegar aquesta competència a la Junta de
Govern Local, segons disposa l’apartat 2.8, del decret de data 5 de juliol de 2011.
En conseqüència i considerant que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari, la regidora
de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme proposa al regidor de l’Àmbit
d’Economia i Hisenda, que elevi a la Junta de Govern Local la següent.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMERA.- Acceptar la renúncia formulada per la senyora Sandra Zancas Vidal, amb NIF
41001336H, al lloc de venda ubicat a l’interior del Mercat Municipal La Salut, amb el
número d’identificació 36, on ha estat desenvolupant l’activitat de venda de pesca salada i
acceptar, també, les condiciones manifestades de renúncia a qualsevol tipus
d’indemnització econòmica que li pogués correspondre pels drets de concessió.
SEGONA.- La reversió a l’Ajuntament del lloc de venda ubicat a l’interior del Mercat
Municipal La Salut, amb el número d’identificació 36.
TERCER.- Notificar el present acord a l’interessada, al Departament de Gestió i Control
d’Ingressos del Dret Públic i al Departament de Patrimoni.
En atenció als antecedents, 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, per al seu coneixement.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4.
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17 CG-2015/4968
PROPOSTA. Acceptar l'ajut preacordat amb la Diputació en el marc del Pla "Xarxa de
Governs Locals 2012-2015" (10) Escocells.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte
: Acceptació de l’ajut preacordat amb la Diputació en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”
Òrgan que resol
N/Expedient
Expedient-Codi XBMQ
Carácter
Objecte
Import
Antecedents

: Junta de Govern Local
: 093072-Subv-DiBaXGL2012-2015
: 2014/0001016 – 15/X/201527
: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
: Reurbanització de carrers (10) Escocéis
: 179.925,84 €

1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de 2012, va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu protocol general, publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona núm. 022012013256 de 8.06.2012.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” és l’instrumento preferent per a
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona i el
seu Protocol general té com a finalitat establir el marc general i la metodologia
d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla de referència.
2. El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 24/07/2012, va aprovar l’adhesió d’aquest
Ajuntament al Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu Protocol general abans
esmentats, d’acord amb la clàusula setzena d’aquest Protocol.
3. La Junta de Govern Local, en sessió de data 28/09/2012 va a aprovar la sol·licitud a la
Diputació de Barcelona de diversos ajuts sobre necessitats a efectes de les Meses de
Concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i d’acord amb el seu Protocol.
L’actuació sol·licitada com a Prioritat 4 va ser la següent:
Títol de la necessitat : Reurbanització de carrers
Àmbit i Programa
: Creació d’equipaments i d’infraestructures. Territori i
Sostenibilitat
Recurs
: Altres projectes de territori i Sostenibilitat
Classe de recurs
: Ajuts econòmics
Període de l’aportació : Any 2013 – 2.053.000,00 € // 2014 – 2.005.000,00 €
Cost tota (IVA inclòs) : 4.058.000,00 €
4. En data 11/12/2012, el Diputat delegat per a la Cooperació Local va comunicar a
l’ajuntament els preacords adoptats en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”, entre els quals estava inclosa l’ajuda sol·licitada com a Prioritat 4 (descrita a
l’apartat anterior) i un import total de 3.285.000,00 € (amb periodificació per l’any 2013 –
1.250.000,00 € i per l’any 2014 – 2.035.000,00 €).
5. Per resolució del Diputat delegat per a la Cooperació Local de data 12/02/2015 (notificat
a l’ajuntament el 16/02/2015) es va aprovar el següent ajut econòmic i el seu règim de
gestió:
Núm. expedient
2014/0001016
Codi XGL
15/X/201527
Promotor
50202 Servei d’Equipaments i Espai Públic
Tipus expedient
440 – XARXA DE GOVERNS LOCALS
Objecte
Reurbanitzacions de carrers (10): Escocéis
Destinatari/NIF
Ajuntament de Badalona – P0801500J
Núm. op. comptable
1503000206
Import Total
179.925,84 €
Altres serveis
12200 – Direcció de Serveis de Concertació Local
12001 – Servei de Govern Local
Ref. Interna
UGEA 934 022 782
S’ha d’assenyalar que la necessitat definida i aprovada com a Reurbanització de carrers
(10) inclou l’actuació que es va identificar en el formulari de formalització del preacord
(M201), a partir de la corresponent documentació tècnica aprovada a l’efecte.
6. La Intervenció municipal ha informat aquest expedient d’acord amb els articles 213 i
següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
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Fonaments de dret
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de 2012, va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu protocol general, publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona núm. 022012013256 de 8.06.2012.
2. D’acord amb la Disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, en aquest cas s’aplica la normativa reguladora del règim del
Protocol general anomenat “Xarxa Governs Locals 2012-2015”.
3. D’acord amb l’article 119.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la subvenció ha de ser acceptada pel
beneficiari, a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació.
4. L’òrgan competent per adoptar aquesta resolució és la Junta de Govern Local, facultat
expressament per acord del Ple de l’ajuntament en resolució de data 24 de juliol de 2012,
pel qual, entre d’altres, la facultava per a la tramitació dels acords necessaris per al
desenvolupament del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu Protocol general.
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, informo que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que
l’òrgan competent de la corporació, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- ACCEPTAR l’ajut econòmic concedit per la Diputació de Barcelona en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i aprovat per resolució del Diputat delegat per
a la Cooperació Local de data 18/07/2014, amb el detall següent:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
Ajuntament de Badalona
NIF
P0801500J
Actuació
Reurbanitzacions de carrers (10)
Codi XGL
15/X/201527
Any 2014
179.925,84 €
Àmbit de concertació
Creació d’equipaments i infraestructures
Es fa constar que l’ajut econòmic aprovat serà executada per l’ens destinatari, que és
l’ajuntament, segons la documentació tècnica aprovada a l’efecte.
SEGON.- ACCEPTAR el règim de gestió de l’actuació en els termes que estableix la
resolució que aprova l’ajut i que s’entén incorporat a aquesta acceptació.
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria municipals pel seu
coneixement, als efectes previstos en l’apartat dispositiu tercer i punts 2 a 4 del segon de la
resolució de concessió abans esmentada còpia de la qual s’adjunta a aquesta resolució.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte
: Acceptació de l’ajut preacordat amb la Diputació en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”
Òrgan que resol
: Junta de Govern Local
N/Expedient
: 093072-Subv-DiBaXGL2012-2015
Expedient-Codi XBMQ
: 2014/0001016 – 15/X/201527
Carácter
: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Objecte
: Reurbanització de carrers (10) Escocells
Import
: 179.925,84 €
D’acord amb el que preveu la resolució d’alcaldia de data 15/10/2011, com a Gerent de
l’Àmbit, conformo la proposta de resolució procedent i n’ordeno la seva tramitació
reglamentària.
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 pública de la Junta de Govern Local que es dugui a terme, per al seu
debat i aprovació, si escau, prèvia declaració d’urgència.
RESOLUCIÓ
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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 RESOL d’acord amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui
aquesta resolució a la Diputació de Barcelona i es comuniqui a la Intervenció i Tresoreria
municipals, per al respectiu coneixement i efectes.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
18 CG-2015/4961 PROPOSTA. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de
Bricoinsa, SL, corresponent al subministrament de material de ferreteria pel correcte
funcionament de les instal·lacions esportives municipals, per import 32,07 euros.
Identificació de l’expedient
Tipus
Reconeixement de crèdit
Òrgan que resol:
Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució:
Exhaureix la via administrativa
Núm. expedient:
26/K5.2015
Empresa
BRICOINSA, SL
NIF
B58477613
Import
32,07 euros
Antecedents
1. En data 21 de gener de 2014, el cap del Departament de Joventut ha emès un informe
tècnic segons el qual proposa procedir a un reconeixement de crèdit a favor de l’empresa
BRICOINSA, SL (B58477613), per import de 32,07 euros IVA inclòs, en concepte de
subministrament de material de ferreteria. L’Informe fa referència a les necessitats que
moltes vegades tenen els serveis i programes del Departament de Joventut per resoldre
problemes que incideixen en el correcte funcionament quotidià de les instal·lacions de les
que són responsables. També relaciona la factura pendent i el corresponent albarà i imputa
aquesta despesa econòmica a l’aplicació pressupostària 322/3265/21200 corresponent a
Edificis i altres construccions.
2. L’empresa Bricoinsa, SL (B58477613) va presentar al registre de factures de la
Intervenció municipal en data 11 de desembre de 2014 la factura núm. 14447 per import de
32,07 euros corresponent al subministrament de material de ferreteria per resoldre
problemes que incideixen en el correcte funcionament quotidià de les instal·lacions.
Fonaments de Dret
1. L’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
disposa que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestar els serveis públics que
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
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, “l’ocupació del temps lliure”.
2. L’art. 40.4 EAC estableix que els poders públics hauran de promoure polítiques públiques
que afavoreixin l’emancipació dels joves, facilitant el seu accés al món laboral i a l’habitatge
perquè puguin desenvolupar elseu propi projecte de vida i participar en igualtat de drets i
deures en la vida social i cultural.
3. Els articles 7.2 i 13 de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut atribueixen
competències als governs locals al disposar que “els governs locals de Catalunya,
juntament amb l’Administració de la Generalitat, poden actuar en matèria de joventut,
d’acord amb l’esmentada llei i la resta de legislació aplicable” i, de manera concreta, l’article
13 quan regula les actuacions complementàries dels municipis en matèria de joventut:
“1. Els municipis poden dur a terme les següents actuacions complementàries en matèria
de joventut :
a ) Elaborar plans locals en matèria de polítiques de joventut, amb l'assessorament, si ho
requereixen, de l'Agència Catalana de la Joventut.
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b ) Detectar i estudiar les necessitats en matèria de joventut dins el seu àmbit territorial.
c ) Promoure l'emancipació de les persones joves en el seu àmbit
territorial i d'acord amb el seu marc competencial.
d) Afavorir la participació juvenil en la vida política, social, econòmica, educativa i cultural
del seu municipi.
e) Afavorir i promoure l'associacionisme juvenil i la creació de consells locals de joventut en
l'àmbit territorial del municipi.
f ) Crear i gestionar els serveis necessaris per a l'execució de les polítiques de joventut dins
el municipi.
g ) Gestionar les polítiques de joventut com a conseqüència de convenis i d'altres
instruments de col·laboració que, amb aquesta finalitat, subscriguin amb la Generalitat.
2. Els ajuntaments poden col·laborar amb l'Administració de la Generalitat i amb
l'Administració supramunicipal en l'elaboració d'estudis i d'anàlisi per detectar les
necessitats de les persones joves en el seu àmbit territorial i, en general, de tots els estudis
que ajudin a conèixer millor a aquest col·lectiu.”
4. En conseqüència, de conformitat amb l’anteriorment exposat pel que fa a les
competències locals en matèria de joventut, hem d’entendre que els ens locals poden dur a
terme aquelles despeses relacionades amb els serveis que siguin imprescindibles per
complir amb les seves competències determinades legalment, i de manera particular, en
relació amb la conservació de les instal·lacions municipals i el patrimoni de la Corporació,
tal i com exposa l’article abans esmentat número 25.2 lletra l) en relació a les instal·lacions
esportives i “d’ocupació del temps lliure”.
5. De conformitat amb l’art. 3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de
les administracions públiques i de procediment administratiu comú (LRJPAC), les
administracions públiques han de servir amb objectivitat els interessos generals i actuen
d’acord amb els principis d’eficàcia, de jerarquia, descentralització, desconcentració i
coordinació amb ple sotmetiment a la Constitució, a la Llei i al Dret. De la mateixa manera,
hauran de respectar en la seva actuació, els principis de bona fe i de confiança legítima.
6. L’article 10.9 del Títol preliminar del Codi civil recull la figura de l’enriquiment sense
causa com a font d’obligacions.
7. 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.”
8. 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”.
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9. 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 les
factures, sense perjudici de les eventuals responsabilitats que es puguin derivar d’acord
amb la STS de 24 de juliol de 1992 i conforme les previsions de l’article 41 i concordants
LRJPAC.
10. 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.
11. La intervenció municipal ha d’emetre informe, en data 10 de febrer de 2015, que copiat
íntegrament diu el següent:
“
Aplicació pressupostària
Id.Op
Num.Op
Import
2015 N 322 3265 21200

A

201500002486

32,07

En el dia d’avui es comptabilitza la despesa pel concepte de referència, per l’import i a la
partida detallats més amunt.
No obstant això, es posa de manifest als efectes oportuns, que malgrat tractar-se d’un
contracte menor dels que segons la vigent normativa de contractació n’hi hauria prou amb
la incorporació de la factura a l’expedient i la seva aprovació, l’incompliment dels
procediments interns al haver realitzat l’encàrrec de paraula, a més a més de no garantir
l’existència del crèdit, no justifica tampoc la idoneïtat, la conveniència i la necessitat de la
contractació.”
12. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 05/07/2011.
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 l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de l’empresa
BRICOINSA, SL –NIF-B58477613, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació
pressupostària següent del pressupost del 2015:
Aplicació pressupostària

Id.Op

Num.Op

Import

2015 N 322 3265 21200

A

201500002486

32,07

Sessió núm. 10 / 25-02-15

34

Secretaria General

SEGON.- APROVAR el pagament de la factura número 14447, de data 2 de desembre de
2014 presentada per l’empresa BRICOINSA, SL –NIF-B58477613, per l’import de 32,07
euros, d’acord amb l’informe tècnic emes pel cap del Departament d’Instal.lacions,
corresponent al subministrament de material de ferreteria per resoldre problemes que
incideixen en el correcte funcionament quotidià de les instal·lacions
TERCER.- NOTIFICAR el present Acord als interessats i al departament gestor.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4.
19 CG-2015/4962 PROPOSTA. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de Pinturas
Corbacho, SL, corresponent al subministrament de diversos materials de pintura i
vernissos, per import de 69,68 euros, facturat a l'any 2014.
Identificació de l’expedient
Tipus
Reconeixement de crèdit
Òrgan que resol:
Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució:
Exhaureix la via administrativa
Núm. expedient:
4/K1.2015
Empresa
PINTURAS CORBACHO S.L.
NIF
B60494671
Import
69,68 euros
Antecedents
1. En data 24 de desembre de 2014, el cap del Departament d’Instal·lacions Esportives del
Servei d’Esports i Joventut ha emès un informe tècnic segons el qual proposa procedir a un
reconeixement de crèdit a favor de l’empresa Pinturas Corbacho, SL (B60494671), per
import de 69,68 euros IVA inclòs, en concepte de subministrament de diversos materials de
pintura i vernissos per a diverses Instal·lacions Esportives Municipals. L’Informe fa
referència a les necessitats que moltes vegades tenen els serveis de consergeria i la
brigada de manteniment per tal de donar una bona imatge a les instal·lacions esportives.
També relaciona la factura pendent i els corresponents albarans i imputa aquesta despesa
econòmica a l’aplicacó pressupostària 322/3400/21200 corresponent a Manteniment
d’Edificis.
2. L’empresa Pinturas Corbacho, SL (B60494671) va presentar al registre de factures de la
Intervenció municipal en data 18 de desembre de 2014 la factura núm. A/115855 per import
de 69,68 euros corresponent al subministrament de diversos materials de pintura i
vernissos per a diverses Instal·lacions Esportives Municipals.
Fonaments de Dret
1. L’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
disposa que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestar els serveis públics que
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
L’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”.
Per altra banda, 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.
2. 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.
3. L’art. 39 TULE desenvolupa la competència autonòmica i estableix les competències
pròpies dels municipis en matèria esportiva:
“1 Correspon als municipis:
b) Construir, ampliar i millorar instal·lacions esportives en llur territori.
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c) Vetllar per la plena utilització de les instal·lacions esportives existents en llur terme
municipal.
2 Els municipis de més de cinc mil habitants han de garantir l’existència en llur territori
d’instal·lacions esportives d’ús públic.”
4. De conformitat amb l’art. 3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de
les administracions públiques i de procediment administratiu comú (LRJPAC), les
administracions públiques han de servir amb objectivitat els interessos generals i actuen
d’acord amb els principis d’eficàcia, de jerarquia, descentralització, desconcentració i
coordinació amb ple sotmetiment a la Constitució, a la Llei i al Dret. De la mateixa manera,
hauran de respectar en la seva actuació, els principis de bona fe i de confiança legítima.
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 les
factures, sense perjudici de les eventuals responsabilitats que es puguin derivar d’acord
amb la STS de 24 de juliol de 1992 i conforme les previsions de l’article 41 i concordants
LRJPAC.
9. 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,
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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.
10. La intervenció municipal ha d’emetre informe, en data 10 de febrer de 2015, que copiat
íntegrament diu el següent:
“
Aplicació pressupostària
Id.Op
Num.Op
Import
2015 N 322 3400 21200

A

201500001287

69,68

En el dia d’avui es comptabilitza la despesa pel concepte de referència, per l’import i a la
partida detallats més amunt.
No obstant això, es posa de manifest als efectes oportuns, que malgrat tractar-se d’un
contracte menor dels que segons la vigent normativa de contractació n’hi hauria prou amb
la incorporació de la factura a l’expedient i la seva aprovació, l’incompliment dels
procediments interns al haver realitzat l’encàrrec de paraula, a més a més de no garantir
l’existència del crèdit, no justifica tampoc la idoneïtat, la conveniència i la necessitat de la
contractació.”
11. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 05/07/2011.
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 l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de l’empresa Pinturas
Corbacho, SL-NIF-B60494671, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació
pressupostària següent del pressupost del 2015:
Aplicació pressupostària

Id.Op

Num.Op

Import

2015 N 322 3400 21200

A

201500001287

69,68

SEGON.- APROVAR el pagament de la factura número A/115855, de data 31 de març de
2014 presentada per l’empresa Pinturas Corbacho, SL-NIF-B60494671, per l’import de
69,68 euros, d’acord amb l’informe tècnic emes pel cap del Departament d’Instal.lacions,
corresponent al material emprat per la necessitat immediata del subministrament de
materials de pintura i vernissos a les instal·lacions esportives municipals .
TERCER.- NOTIFICAR el present Acord als interessats i al departament gestor.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4.
20 CG-2015/4963 DICTAMEN. Aprovar la sol·licitud de subvenció en el marc de la
convocatòria 2015 del Catàleg de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 20122015" de la Diputació de Barcelona.
Tipus d’Acord Aprova la sol·licitud de subvencions en el marc de la convocatòria 2015 del
Catàleg de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de
Barcelona
Òrgan que resol Junta de Govern Local Pública
Caràcter de l’acord Exhaureix la via administrativa
Núm. Expedient Exp. 19/B05-2015
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Antecedents
1. El Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015” i el seu Protocol general en sessió de 31 de maig de 2012. El Protocol general és un
pla que marca les pautes per a la concertació en tots els àmbits de l’acció de la Diputació.
L’anunci d’aquest acord va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia
8 de juny de 2012.
2. El Ple de l’Ajuntament va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” en la sessió de data 24 de juliol de 2012 amb la finalitat d’establir el
marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos que es
comprenguin en aquest pla.
3. La Junta de Govern de la Diputació va aprovar en data 27 de novembre de 2014 el
Catàleg de concertació, el règim regulador aplicable i la convocatòria per a la concessió de
recursos per l’any 2015. L’anunci d’aquest acord es va publicar al Butlletí Oficial de la
Província en data 9 de desembre de 2014.
4. La resolució de l’alcalde de data 11 de desembre de 2014 delega la signatura
electrònica de les sol·licituds de subvencions telemàtiques que es puguin presentar en
relació al Catàleg de concertació de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”, així com les corresponents tramitacions en les lletrades Judith Barroso Guevara,
Raquel García Redondo, Carme Torrens Bartomeu i Remedios Hijano Cruzado.
5. La cap del Servei d’Obres, Projectes i Manteniment en data 20 de gener de 2015, ha
emès el corresponent informe tècnic relatiu al contingut de la sol·licitud de referència per
definir l’actuació respecte del qual es sol·licita el recurs tècnic, adjuntant la documentació
complementària que es requereix al Catàleg de serveis i activitats, documentació
normalitzada que s’integra a l’expedient de referència.
Fonaments de Dret
1. La disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions, estableix que les subvencions que integren plans o instruments similars que
tinguin per objecte dur a terme funcions d’assistència i cooperació municipal es regiran per
la seva normativa específica, resultant d’aplicació supletòria les disposicions de la Llei
38/2003, així com de la Ordenança reguladora de la Diputació, aprovada definitivament per
acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 (BOPB núm. 13, de 15 de gener de 2009).
2. Règim jurídic:
2.1. El Protocol general i el Règim de concertació esmentats als antecedents són la
normativa específica reguladora del Pla de concertació.
2.2. Les condicions de concertació que figuren en el formulari de sol·licitud de cada recurs,
així com la documentació homologada per la Diputació, tenen també caràcter normatiu,
atès que inclouen condicions i requisits de compliment obligat.
2.3. A més de la normativa específica esmentada també és aplicable la normativa següent:
a) La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per Espanya per instrument de 20 de gener de 1988.
b) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), modificada
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern
local, en tot allò que resulti d’aplicació i en concret pel que fa a la regulació que hi trobem
dels ajuts i convenis de cooperació interadministratius.
c) El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
d) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens de Catalunya (ROAS).
e) La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (LRJPAC).
f) La Llei 11/2007, de 22 de juny d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
g) La Llei 29/2012, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics en el sector públic de
Catalunya.
f) La resta de normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, amb
caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. En concret l’article 10.1 en relació amb l’article 57 LRBRL, estableix que l’administració
local i la resta d’administracions públiques poden cooperar econòmica, tècnica i
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administrativament. En aquest mateix sentit els articles 4.1 apartat d) i 4.3 LRJPAC
disposen que en el desenvolupament de les seves activitats, serà necessari que les
administracions públiques es prestin la cooperació i assistència necessària, per l’eficaç
exercici de les seves competències.
4. L’article 2.1 apartat d) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (LRHL), enumera les subvencions com un
dels recursos de les entitats locals, i l’article 40 del mateix cos legal en regula la seva
aplicació material.
5. D’acord amb el que estableix l’article 214 del TRLRHL, de l’aprovació del present acte de
sol·licitud de subvencions no es deriva estrictament reconeixement i liquidació definitiu de
drets i obligacions o despeses de contingut econòmic ni ingressos per la Corporació.
Aquests seran definitius en el moment de la concessió i posterior acceptació de la
subvenció que escaigui, per la qual cosa, es sotmetrà a fiscalització prèvia l’expedient en
aquesta fase del procediment.
6. Els destinataris de les subvencions es troben regulats en l’article 3 del règim regulador
que estableix, amb caràcter general, que són destinataris dels recursos del Catàleg de
serveis els municipis de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona.
L’article 5.1 lletra b) del Protocol General del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015
estableix que són destinataris del Pla, a banda de directament els municipis de les
comarques de Barcelona, “els ens instrumentals dels municipis de les comarques de
Barcelona”.
7. En relació a la tramitació de les sol·licituds, l’article 8 de règim regulador aplicable al
Catàleg de concertació de l’any 2015 estableix en el seu apartat primer que la concessió
d’un recurs inclòs en el Catàleg de l’any 2015 s’inicia a instància de l’ens destinatari
mitjançant la presentació d’una sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens locals i
altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (en endavant, el Portal), a
excepció dels recursos consistents en fons de prestació.
L’article 8.2 estableix que el termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 28 de novembre
de 2014 i finalitza en el termini màxim previst, amb caràcter específic, per a cada recurs al
capítol 10 del règim regulador. En concret, el proper dia 20 de gener de 2015 finalitza el
termini de presentació de sol·licituds d’ajuts econòmics.
8. L’òrgan competent per adoptar aquest acord és la Junta de Govern Local en virtut de
l’acord de Ple de l’Ajuntament de data 24 de juliol de 2012, pel qual, entre d’altres, facultava
aquest òrgan per a la tramitació dels acords necessaris per al desenvolupament del Pla
“Xarxa de Governs Local 2012-2015” i el seu Protocol general.
En conseqüència, la competència per aprovar aquesta proposta d’acord és de la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament, atorgada mitjançant l’acord plenari
esmentat, 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, previ dictamen de comissió informativa
competent per raó de la matèria, de conformitat amb l’article 123 del ROFRJ, aprovat per
reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, o, en el seu cas, prèvia votació de la urgència
en la tramitació de l’expedient.
Proposta d’Acord
En conseqüència, i d’acord amb l’art. 172 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre
(ROFJEL), s’informa que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en acord:
PRIMER.- SOL·LICITAR la subvenció per a dur a terme l’actuació que es relaciona a
continuació, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015, aprovat pel Ple de la
Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de 2012 (BOP de 8 de juny de 2012) i la
seva convocatòria, Catàleg de concertació per 2015 i règim regulador aprovats per la Junta
de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 27 de novembre de 2014 (BOP
de 9 de desembre de 2014), mitjançant tramitació electrònica a través de la Plataforma de
tramitació del Pla Xarxa de Governs Locals i d’acord amb el següent contingut, per a cada
unitat orgànica municipal, en els termes que estableixen els informes tècnics relacionats a
l’antecedent cinquè i APROVAR el formulari de sol·licitud electrònica la documentació
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annexa complementària normalitzada per a cada cas, informes i documents obrants a
l’expedient de referència:
1. SERVEI D’OBRES, PROJECTES I MANTENIMENT
Àrea:
Atenció a les Persones
Programa de concertació:
Centres i Serveis Educatius Municipals
Recurs:
Programació i manteniment d’equipaments educatius
Actuació:
Auditoria energètica a 13 escoles públiques de la ciutat
Tipus de recurs:
Recurs tècnic
Documentació annexa: Informe tècnic – Formulari associat C1-015
SEGON.- COMUNICAR aquesta resolució al servei gestor de l’Ajuntament, a la secretària
delegada, als efectes de la signatura electrònica de la sol·licitud i de la seva tramitació
electrònica a través de la Plataforma de tramitació del Pla Xarxa de Governs Locals segons
resolució de l’alcalde de data 11 de desembre de 2014, així com als titulars de la secretaria
i la intervenció municipals.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4.
21 CG-2015/4964 PROPOSTA. Aprovar la sol.licitud de subvenció en el Marc de la
convocatòria 2015 del Catàleg de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 20122015" de la Diputació de Barcelona.
Tipus d’Acord Aprova la sol·licitud de subvencions consistent en cessió de trofeus i
medalles i préstec de divers material esportiu destinades a diverses activitats esportives, en
el marc de la convocatòria 2015 del Catàleg de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona
Òrgan que resol Junta de Govern Local Pública
Caràcter de l’acord Exhaureix la via administrativa
Núm. expedient Exp. 71/B07-2015
Antecedents
6. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015 i el seu Protocol General, pla que marca les pautes
per a la concertació en tots els àmbits de l’acció de la Diputació, publicat al Butlletí Oficial
de la Província de 8 de juny de 2012.
7. El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 24 de juliol de 2012 va aprovar l’adhesió de
l’Ajuntament al Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb la finalitat d’establir el marc
general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos que es
comprenguin en aquest pla.
8. La Junta de Govern de la Diputació va aprovar en data 27 de novembre de 2014 el
Catàleg de concertació i el règim regulador aplicable per l’any 2015. L’anunci de la seva
aprovació i de la convocatòria per a la concessió de recursos es va publicar al Butlletí
Oficial de la Província en data 9 de desembre de 2014.
9. La resolució de l’alcalde de data 11 de desembre de 2014 delega la signatura
electrònica de les sol·licituds de subvencions telemàtiques que es puguin presentar en
relació al Catàleg de concertació de l’any 2015 del Pla ‘Xarxa de Governs Locals 20122015, així com les corresponents tramitacions en les lletrades Judith Barroso Guevara,
Raquel García Redondo, Carme Torrens Bartomeu i Remedios Hijano Cruzado.
10. Informe emès pel cap cap del Servei d’Esports i Joventut en data 16 de febrer de 2015
d’acord amb el qual cal tramitar les sol·licituds consistents en cessió de trofeus i medalles i
préstec de divers material esportiu destinades a diverses activitats esportives, relacionades
a continuació:
Àrea:
Desenvolupament econòmic local
Programa de concertació:
Esport local: activitats esportives
Codi Recurs:
5040
Tipus de recurs:
Cessió de trofeus i medalles
Documentació annexa:
Formulari de dades tècniques C1-043
Activitat:
Badalona Running 2015
Trofeus sol·licitats:
20 trofeus
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Activitat:
Trofeus sol·licitats:

Cursa de la Dona
20 trofeus

Àrea:
Desenvolupament econòmic local
Programa de concertació:
Esport local: activitats esportives
Codi Recurs:
5156
Tipus de recurs:
Préstec de material esportiu
Documentació annexa:
Formulari de dades tècniques C1-049
Activitat:
Badalona Running 2015
Material sol·licitat:
2 arcs inflables, 3 carpes
Activitat:
Marxa Solidària per la diversitat
Material sol·licitat:
2 arcs inflables
Activitat:
Cursa de la Dona
Material sol·licitat:
1 arc inflable, 10 tanques i 3 carpes
Fonaments de Dret
3. La disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions, estableix que les subvencions que integren plans o instruments similars que
tinguin per objecte dur a terme funcions d’assistència i cooperació municipal es regiran per
la seva normativa específica, resultant d’aplicació supletòria les disposicions de la Llei
38/2003, així com de la Ordenança reguladora de la Diputació, aprovada definitivament per
acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 (BOPB núm. 13, de 15 de gener de 2009).
4. Règim jurídic:
2.1. El Protocol general i el Règim de concertació, esmentats als antecedents són la
normativa específica reguladora del Pla de concertació.
2.2. Les condicions de concertació que figuren en el formulari de sol·licitud de cada recurs,
així com la documentació homologada per la Diputació, tenen també caràcter normatiu,
atès que inclouen condicions i requisits de compliment obligat.
2.3. A més de la normativa específica esmentada també és aplicable la normativa següent:
a) La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per Espanya per instrument de 20 de gener de 1988.
b) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), modificada
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern
local, en tot allò que resulti d’aplicació i en concret pel que fa a la regulació que hi trobem
dels ajuts i convenis de cooperació interadministratius.
c) El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
d) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens de Catalunya (ROAS).
e) La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (LRJPAC).
f) La Llei 11/2007, de 22 de juny d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
g) La Llei 29/2012, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics en el sector públic de
Catalunya.
f) La resta de normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, amb
caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. En concret l’article 10.1 en relació amb l’article 57 LRBRL, estableix que l’administració
local i la resta d’administracions públiques poden cooperar econòmica, tècnica i
administrativament. En aquest mateix sentit els articles 4.1 apartat d) i 4.3 LRJPAC
disposen que en el desenvolupament de les seves activitats, serà necessari que les
administracions públiques es prestin la cooperació i assistència necessària, per l’eficaç
exercici de les seves competències.
4. L’article 2.1 apartat d) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (LRHL), enumera les subvencions com un
dels recursos de les entitats locals, i l’article 40 del mateix cos legal en regula la seva
aplicació material.
5. D’acord amb el que estableix l’article 214 de la LRHL, de l’aprovació del present acte de
sol·licitud de subvencions no es deriva estrictament reconeixement i liquidació definitiu de
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drets i obligacions o despeses de contingut econòmic ni ingressos per la Corporació, que
seran definitius en el moment de la concessió i posterior acceptació de la subvenció que
escaigui, per la qual cosa es sotmetrà a fiscalització prèvia l’expedient que es derivi
d’aquesta fase del procediment.
6. En relació a la tramitació de les sol·licituds, l’article 8 de règim regulador aplicable al
Catàleg de concertació de l’any 2015 del Pla estableix en el seu apartat primer, que la
concessió d’un recurs inclòs en el Catàleg de l’any 2015 s’inicia a instància de l’ens
destinatari mitjançant la presentació d’una sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens
locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (en endavant, el Portal), a
excepció dels recursos consistents en fons de prestació.
L’article 8.2, estableix que el termini de presentació de sol·licituds, s’inicia el 31 de gener de
2015 i finalitza en el termini màxim previst, amb caràcter específic, per a cada recurs al
capítol 10 del règim regulador. En concret, per aquests recursos de referència, el dia 31 de
desembre de 2015 finalitza el termini de presentació de sol·licituds.
7. Els destinataris de les subvencions es troben regulats en l’article 3 del règim que
estableix amb caràcter general, són destinataris dels recursos del Catàleg de Concertació
els municipis de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, en tant que són els ens
locals bàsics de l’organització territorial de Catalunya. També tenen la consideració de
destinataris, amb caràcter general, les comarques, les mancomunitats, les comunitats de
municipis i els consorcis locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, així com
també les entitats municipals descentralitzades, tots ells, previstos a la clàusula 5.2 del
Protocol General del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
8. L’article 5.1.b) del Protocol General del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015,
estableix que són destinataris del Pla, a banda de directament els municipis de les
comarques de Barcelona, “b. A través dels municipis dels quals depenguin, podran ser
detinataris del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, en les termes que prevegin els
règims de concertació o la normativa específica corresponent, els ens instrumentals dels
municipis de les comarques de Barcelona”.
9. L’òrgan competent per adoptar aquest acord és la Junta de Govern Local en virtut de
l’acord de Ple de l’Ajuntament de data 24 de juliol de 2012, pel qual, entre d’altres, facultava
aquest òrgan per a la tramitació dels acords necessaris per al desenvolupament del Pla
“Xarxa de Governs Local 2012-2015” i el seu Protocol general.
En conseqüència, la competència per aprovar aquesta proposta d’acord és de la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament, atorgada mitjançant l’acord plenari
esmentat, 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, previ dictamen de comissió informativa
competent per raó de la matèria, de conformitat amb l’article 123 del ROFRJ, aprovat per
reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Proposta d’Acord
En conseqüència no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de
Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en acord:
PRIMER.- SOL·LICITAR les subvencions consistents en cessió de trofeus i medalles i
préstec de divers material esportiu destinades a diverses activitats esportives, que es
relacionen a continuació, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015, aprovat
pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de 2012 (BOP de 8 de juny
de 2012) i la seva convocatòria, Catàleg de concertació per 2015 i règim regulador aprovats
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 27 de novembre de
2014 (BOP de 9 de desembre de 2014), mitjançant tramitació electrònica a través de la
Plataforma de tramitació del Pla Xarxa de Governs Locals i d’acord amb els següents
continguts, en els termes que estableix l’informe tècnic relacionat a l’antecedent cinquè i
APROVAR els formularis de sol·licitud electrònica i la documentació annexa
complementària normalitzada, informe i document obrants a l’expedient de referència:
Àrea:
Desenvolupament econòmic local
Programa de concertació:
Esport local: activitats esportives
Codi Recurs:
5040
Tipus de recurs:
Cessió de trofeus i medalles
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Documentació annexa:
Formulari de dades tècniques C1-043
Activitat:
Badalona Running 2015
Trofeus sol·licitats:
20 trofeus
Activitat:
Cursa de la Dona
Trofeus sol·licitats:
20 trofeus
Àrea:
Desenvolupament econòmic local
Programa de concertació:
Esport local: activitats esportives
Codi Recurs:
5156
Tipus de recurs:
Préstec de material esportiu
Documentació annexa:
Formulari de dades tècniques C1-049
Activitat:
Badalona Running 2015
Material sol·licitat:
2 arcs inflables, 3 carpes
Activitat:
Marxa Solidària per la diversitat
Material sol·licitat:
2 arcs inflables
Activitat:
Cursa de la Dona
Material sol·licitat:
1 arc inflable, 10 tanques i 3 carpes
SEGON.- COMUNICAR aquesta resolució als serveis gestors de l’Ajuntament, a les
secretàries delegades, als efectes de la signatura electrònica de les sol·licituds i de la seva
tramitació electrònica a través de la Plataforma de tramitació del Pla Xarxa de Governs
Locals segons resolució de l’alcalde de data 11 de desembre de 2014.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
22 CG-2015/4965 DICTAMEN. Aprovar la sol.licitud a la Diputació de Barcelona en el
marc del catàleg de concertació 2015 del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 un
ajut tècnic per als serveis i activitats locals.
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, en la sessió duta a terme el
27 de novembre de 2014 i publicada al BOPB el 9 de desembre de 2014, el catàleg de
concertació de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
El cap del servei de Medi Ambient i Sostenibilitat, de conformitat amb els departaments
implicats i la direcció de l’Àrea, en data 2 de febrer de 2015 ha informat de l’existència de
projectes i activitats per aquest any 2015 que tenen acollida en els programes i recursos
ofertats en la convocatòria esmentada, i ha proposat la seva següent sol·licitud:
• Denominació de l’actuació: Promoció de mesures contra el canvi climàtic i per a
l’eficiència energètica.
Àrea: Àrea de Territori i Sostenibilitat
Programa: Canvi climàtic i sostenibilitat
Actuació: Auditoria energètica i projecte executiu de millora energètica a l’edifici de
l’Hospital Municipal de Badalona
Recurs: Tècnic, Redacció de plans, projectes i informes.
El recurs proposat no representa en cap cas un increment respecte de les partides del
pressupost aprovat inicialment per l’exercici 2015.
II.- Fonaments de Dret
Atès que l’article 2.1 del real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals (trlrhl) estableix en el seu apartat d) com un
dels recursos de les entitats locals, les subvencions.
Atès que l’article 40 de. trlrhl estableix, així mateix, que les subvencions que obtinguin les
entitats locals, amb destí a les seves obres i serveis no podran ser aplicades a atencions
diferents d’aquelles per a les que van ser atorgades.
atès que en el marc del catàleg de concertació de l’any 2015 del pla “xarxa de governs
Locals 2012-2015”, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió
de 27 de novembre de 2014 i publicada al BOPB el 9 de desembre de 2014, existeixen
programes i recursos ofertats en la convocatòria als quals l’Àrea de Medi Ambient i
Sostenibilitat de l’Ajuntament s’hi pot acollir.
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L’òrgan competent per adoptar els acords esmentats als antecedents és la Junta de
Governs Local en virtut de l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 24 de juliol de 2012, pel
qual, entre d’altres, facultava la Junta per a la tramitació dels acords necessaris per al
desenvolupament del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu protocol general.
Proposta de resolució
PRIMER.- En l’àmbit funcional de l’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, sol·licitar a la
Diputació de Barcelona en el marc del catàleg de concertació de l’any 2015 del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015”, l’ajut de caràcter tècnic següent:
• Denominació de l’actuació: Promoció de mesures contra el canvi climàtic i per a
l’eficiència energètica.
Àrea: Àrea de Territori i Sostenibilitat
Programa: Canvi climàtic i sostenibilitat
Actuació: Auditoria energètica i projecte executiu de millora energètica a l’edifici de
l’Hospital Municipal de Badalona
Recurs: Tècnic, Redacció de plans, projectes i informes.
L’execució de l’esmentat projecte i la realització de la referida activitat restarà condicionada
a l’atorgament de l’ajut demanat.
El recurs proposat no representen en cap cas un increment respecte de les partides del
pressupost municipal de l’exercici 2015
SEGON.- Comunicar aquesta resolució a la secretària delegada de la Comissió Informativa
de caràcter permanent de l’Àmbit de Territori als efectes de signatura electrònica de la
sol·licitud i de la seva tramitació electrònica, en els termes de la resolució de delegació de
la secretaria general de 24/02/2014.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4.
23 CG-2015/4966 DICTAMEN. Sol.licitar a la Diputació de Barcelona en el marc del
Catàleg de concertació de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015",
l'ajut de caràcter tècnic següent: Estudi de Mobilitat en l'entorn de l'Hospital
municipal de Badalona.
ANTECEDENTS
El cap del Servei de Projectes i Control d’obres, de conformitat amb el Gerent de l’Àmbit de
Territori, en data 3 de febrer de 2015 ha emès un informe del següent tenor literal:
“En ocasió de les actuacions de reurbanització que es duen a terme en els carrers Gaietà
Soler i Santa Eulàlia es produeixen importants afectacions de trànsit sobre la mobilitat
entorn l'Hospital municipal, en especial pel que fa a la logística del conjunt de requeriments
hospitalaris: accés a les Urgències, estacionament de la base SEM (Servei d’emergències
mèdiques), vehicles d’atenció sanitària domiciliària, subministres de l’hospital (tècnics,
sanitaris, alimentaris, de bugaderia, etc), recollida de residus (sanitaris i alimentaris) i de
roba, i serveis funeraris a més d’afectar la mobilitat de la resta de vehicles que traslladen
malats i visites a urgències.
En paral·lel s’ha implantat en proximitat de l’hospital la nova parada doble de l’autobús en
l’encreuament amb el carrer Santa Eulàlia, la qual cosa està permetent la sortida amb
prioritat dels autobusos respecte de la resta de vehicles fent innecessària la continuïtat del
carril bus entre Santa Eulàlia i l'av. Martí Pujol.
En la Via Augusta es produeixen permanentment els desencotxaments i encotxaments dels
usuaris que accedeixen a l’hospital per l’accés principal, especialment tots aquells amb
mobilitat reduïda i en transport especial, la qual cosa comporta altes i reiterades ocupacions
temporals del carril viari.
Atès el conjunt de situacions descrites interessa comptar amb un estudi específic de la
mobilitat entorn l’hospital que, en l’àmbit dels carrers Gaietà Soler, Santa Eulàlia, Via
Augusta i av. Martí Pujol, analitzi els problemes funcionals detectats tant pel que fa a la
mobilitat dels vehicles sanitaris i no sanitaris com als transports públics –autobusos i taxis– i
la seva intermodalitat amb el metro, i als vianants –disponibilitat de les voreres–.
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Vista l’oferta de la Diputació de Barcelona a través del Catàleg de Serveis 2015, cal
sol·licitar a la seva Àrea de Territori i Sostenibilitat i dins l’apartat de Accessibilitat i mobilitat
l’estudi de mobilitat específic entorn l’hospital de Badalona.
El recurs proposat no representa en cap cas un increment respecte de les partides del
pressupost aprovat inicialment per l’exercici 2015.
fonaments de dret
Atès que l’article 2.1 del real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) estableix en el seu apartat d) com
un dels recursos de les entitats locals, les subvencions.
2.- Atès que l’article 40 de. TRLRHL estableix, així mateix, que les subvencions que obtinguin
les entitats locals, amb destí a les seves obres i serveis no podran ser aplicades a atencions
diferents d’aquelles per a les que van ser atorgades.
3.- Atès que en el marc del catàleg de concertació de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió
de 27 de novembre de 2014 i publicada al BOPB el 9 de desembre de 2014, existeixen
programes i recursos ofertats en la convocatòria als quals l’àrea d’urbanisme de
l’Ajuntament s’hi pot acollir.
4.- L’òrgan competent per adoptar els acords esmentats als antecedents és la Junta de
Governs Local en virtut de l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 24 de juliol de 2012, pel
qual, entre d’altres, facultava la Junta per a la tramitació dels acords necessaris per al
desenvolupament del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu protocol general.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, d’acord amb l’article 172 i concordants del vigent reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD2568/1986,
de 28 de novembre, no hi ha tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’alcalde, a
proposta de la gerència de l’àmbit de territori i previ dictamen de la Comissió Informativa de
l’àmbit de Territori, proposi a la Junta de Govern l’adopció del següent ACORD
ÚNIC.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en l’àmbit funcional de l’àrea d’urbanisme i
en el marc del catàleg de concertació de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”, a la seva Àrea de Territori i Sostenibilitat i dins l’apartat de Accessibilitat i mobilitat,
l’ajut referent a l’estudi de mobilitat específic entorn l’hospital de Badalona
L’execució dels projectes i la realització de les referides activitats restaran condicionats a
l’atorgament dels ajuts demanats i, en qualsevol cas, a la instrucció prèvia dels
corresponents expedients de despesa.
Els recursos proposats no representen en cap cas un increment respecte de les partides
del pressupost municipal de l’exercici 2015
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen a la proposta de
resolució precedent elevis a la Junta de Govern, previ dictamen de la Comissió Informativa
de l’àmbit de Territori, per tal que resolgui de conformitat, si s’escau.
RESOLUCIÖ
Per tant, acceptant els fets i els raonaments jurídics de la proposta de resolució formulada i
dels informes als efectes previstos a l’article 89.5 de la Llei 30/1992, la Junta de Govern
Local resol de conformitat i la converteix en resolució.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4.
24 Proposicions urgents.
CG-2015/4973 PROPOSTA.Conveni col.laboració entre l'Ajuntament i Societat Social
Spots Skate Barcelona SL ocupació temporal del solar de titularitat Municipal ubicat
carretera Mataró,20 construcció d'un Skateparc i la relització d'un Campionat
Europeu Skatebdarding
Es presenta per a la seva aprovació el text del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Badalona i la societat Social Spots Skate Barcelona SL.
Vist l’informe jurídic emès en data 20 de febrer de 2015, per part del Departament Jurídic
de l’Àrea d’Urbanisme i Territori:
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“Del text del conveni proposat se’n desprèn que aquest té per objecte establir una
col·laboració entre l’Ajuntament de Badalona i la societat Social Spots Skate Barcelona SL,
autoritzar a la societat Social Spots Skate Barcelona SL a ocupar temporalment part del
solar ubicat a la carretera de Mataró núm. 20 de Badalona per tal de construir-hi un skate
park i realitzar-hi els campionats de skate Nike SB Euroseries i Street League Pro Open el
15 de maig de 2015.
Vist que l’article 66.1 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de Llei
municipal i de règim local de Catalunya estableix que: “El municipi, per la gestió dels seus
interessos i en l’àmbit de les seves competències , pot promoure tota mena d’activitats i
prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions
de la comunitat de veïns.”
Vist que en data 18 de gener de 2015 el Cap del Servei d’Esports i Joventut ha emès
informe favorable a la proposta de Conveni presentada “atenent a les diverses
circumstàncies d’excepcionalitat, exclusivitat i oportunitat que concorren, així com la
valoració positiva del projecte d’implantació i desenvolupament de l’activitat esportiva
denominada SKATE PLAÇA a la ciutat de Badalona a un solar ubicat a la carretera de
Mataró número 20 presentat per part de l’empresa Social Spots Skate Barcelons SL, a que
es portin a terme els tràmits procedimentals i legals que corresponguin per desenvolupar el
projecte arquitectònic i esportiu per a la implantació de la instal·lació esportiva Skate Plaça
Badalona, fet que aportarà diversos beneficis descrits al presents informe”.
Així mateix, l’article 88.1 de la Llei 30/1992 (LRJPAC) habilita les Administracions Públiques
perquè puguin subscriure convenis amb persones tant de dret públic com privat, sempre
que no siguin contraris a l’ordenament jurídic o als principis de bona administració, i tinguin
per objecte satisfer l’interès públic. Aquest mateix article estipula el contingut mínim
consistent en: la identificació de les parts que hi intervenen, l’àmbit personal, funcional i
territorial i el termini de vigència.
Atès que el present conveni de col·laboració no representa cap despesa als cabals públics
municipals.
Atès que el contingut del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badalona i la
societat Social Spots Skate Barcelona SL, s’ajusta a la normativa més amunt referenciada, i
que el seu contingut no és contrari a l’ordenament jurídic ni versa sobre matèries no
susceptibles de transacció, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que el
text del Conveni de referència sigui aprovat per la Junta de Govern Local, en virtut de
l’apartat 1.2.2.H.1. de la resolució de data 12 de juliol de 2011de delegació de
competències plenàries.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
En base aquests arguments es proposa a la Junta de Govern Local (per resolució de
delegació de competències plenàries de data 12/07/2011) l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar el text del Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Badalona i la
societat Social Spots Skate Barcelona SL que té per objecte proveir la ciutat de Badalona
d’un Skate Park a la finca de l’antiga Cordeleria Domènech, de titularitat municipal, ubicada
a la carretera de Mataró núm. 20 de Badalona, el contingut del qual es transcriu literalment:
“REUNITS
D’una banda, l’Il·lm. Sr. Juan Fernández Benítez, Regidor de l’Àrea d’Educació, Esports i
Joventut de l’Ajuntament de Badalona, assistit pel Secretari General Accidental de la
Corporació, Sr. Albert Müller Valentí (res. 18/08/2014)
I d’una altra, el Sr. Roger Planas Vilaseca, administrador únic de la mercantil Social Spots
Skate Barcelona SL
ACTUEN
El primer, en nom i representació de l’Ajuntament de Badalona, en virtut del nomenament
efectuat pel Decret de l’Alcalde de 5 de juliol de 2011.
El segon, en nom i representació de Social Spots Skate Barcelona SL, amb domicili al
carrer Vista Bella número 31, 08022 de Barcelona, amb número d’identificació fiscal nº.
B66409988, en virtut de l’escriptura de constitució de societat atorgada el 17 de novembre
de 2014 davant del Notari José Marqueño Ellacuría (S’ajunta com a Annex 1 còpia de
l’escriptura de poders).
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Les parts, que actuen en exercici dels seus càrrecs respectius, declaren i manifesten que
intervenen amb la capacitat legal necessària i la competència suficient per subscriure
aquest conveni i a aquest efecte
MANIFESTEN:
I. Que la societat Social Spots Skate Barcelona SL ha presentat a aquest Ajuntament
un projecte per a la realització d’una instal·lació a l’aire lliure per a la pràctica i
ensenyança de les diferents disciplines que comprenen la practica del skate,
dissenyada per ser homologada per la “Street League Skateboarding”
(www.streetleague.com), el que permetrà incloure-la dins del circuit internacional de
campionats d’skate. Amb aquesta finalitat ha formalitzat preacords amb empreses
de renom en el sector esportiu, entre las que destaquen Nike SB (www.nike.com),
California
Skateparks
(www.californiaskateparks.com),
Lafarge
(www.lafarge.com.es). S’ajunten com a Annex 2 pre-acords de patrocini.
II. Que la societat Social Spots Skate Barcelona SL ha signat un contracte per a la
realització de campionats internacionals de Skate per la “Street League
Skateboarding” durant els propers cinc anys, el primer dels quals està previst pel 15
de maig de 2015 (s’ajunta com a Annex 3 contracte).
En concret, al mes de Maig de 2015 es realitzarien a Badalona el Nike SB
Euroseries (dirigit exclusivament a amateurs) i el Sreet League Pro Open (tant per
amateurs com professionals). Aquest campionats tenen la voluntat de ser el tret de
sortida de la temporada de competicions de skateboarding.
Els Nike SB Euroseries es van iniciar l’any 2014, amb competicions a Londres
(només amateurs) i Berlin (amateurs i professionals).
III. Que el municipi de Badalona disposa d’un emplaçament adequat, tant per espai,
ubicació i possibilitats d’expansió de l’esport en l’àrea urbana, a la zona de Can
Ribó, en el solar de “l’antiga Cordeleria Domènech” situada entre la carretera de
Mataró, la línia fèrria de Barcelona-Maçanet per Mataró, el Torrent de Vallmajor i
l’Estació de Servei, amb adreça a la carretera de Mataró núm. 20, de superfície
7.751 m² de sòl. Aquest solar, de titularitat municipal, es qualificà de sistema
d’aparcaments d’àmbit general, clau 5c , pel Pla Especial de la façana marítima,
aprovat definitivament el 6 de novembre de 1986 i publicat al BOPB núm. 154 de
29 de juny de 1987.
IV. Que l’Ajuntament de Badalona comparteix l’interès pel projecte de Skate-plaça a
Badalona, tal i com ha manifestat l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut d’aquest
Ajuntament en el seu informe de data 26 de gener de 2015, ja que la implantació
d’aquesta activitat esportiva respon a les polítiques actives de promoció de l’esport
a la ciutat (S’ajunta com Annex 4 informe emès per l’Àrea d’Educació, Esports i
Joventut).
V. Que és d’interès de l’Ajuntament de Badalona, en virtut del projecte presentat, la
realització d’aquest skate park per tal de poder realitzar el campionat internacional
d’Skate a Europa per el dia 15 de maig de 2015, i atesa la repercussió econòmica,
esportiva i d’imatge que resultaria per a la ciutat de Badalona, interessa ambdues
parts l’inici immediat de les obres d’urbanització de la Skateplaça.
Que, en virtut de tot el què s’ha exposat anteriorment, l’Ajuntament de Badalona i la societat
Social Spots Skate Barcelona SL han convingut en formalitzar el present Conveni amb la
finalitat de permetre l’ocupació temporal de part de l’antiga Cordeleria Domènech, ubicada
a la carretera de Mataró núm. 20 de Badalona i propietat de l’Ajuntament (amb un
superfície de 3.442m2), per tal d’executar-hi les obres per a la construcció d’un skate park
de superfície 1.224 m² i la realització dels campionats Nike SB Euroseries i Sreet League
Pro Open el proper 15 de maig de 2015. I a tals efectes, amb dues Parts
PACTEN
PRIMER.- L’objecte del present conveni és establir un marc de col·laboració entre les parts
per tal de proveir a la ciutat de Badalona d’un Skate Park a la finca de l’antiga Cordeleria
Domènech, ubicada a la carretera de Mataró núm. 20 de Badalona i propietat de
l’Ajuntament, amb la voluntat de realitzar-hi el proper dia 15 de maig de 2015 els
campionats Nike SB Euroseries i Sreet League Pro Open.
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SEGON.- L’Ajuntament de Badalona, en virtut de l’article 53.6 del Text refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya (aprovat pel DL 1/2010, i modificat per la Llei 3/2012) autoritza a
la societat Social Spots Skate Barcelona SL a ocupar temporalment part del solar ubicat a
la carretera de Mataró núm. 20, de titularitat municipal, qualificat de sistema d’aparcaments
d’àmbit general, clau 5c, en concret 3.442m2, segons plànol que s’adjunta a l’Annex 5.
L’ocupació temporal de la finca tindrà per objecte exclusivament:
• Execució de les obres necessàries per a la construcció d’un skate park, de
conformitat amb la documentació annexa a aquest Conveni (Annex 6).
• Realització del Nike SB Euroseries i Sreet League Pro Open, en els termes que es
detallen a l’Annex 7.
L’autorització d’ocupació temporal tindrà efectes des de la signatura del present conveni, i
finirà una vegada realitzat el campionat internacional d’skate.
Una vegada finalitzat el Campionat internalcional de skate a Europa el maig de 2015, la
societat Social Spots Skate Barcelona SL haurà de restituir la possessió del solar lliure
d’instal·lacions temporals (grades i similars).
TERCER.- La construcció de l’Skate Park, al solar objecte del present Conveni, d’acord
amb l’annex 6, serà a càrrec de Social Spots Skate Barcelona SL. Aquesta societat també
3
aportarà el formigó en massa per a l’execució de l’obra, amb un màxim de 800 m , que
l’Ajuntament s’encarregarà de col·locar respecte l’urbanització de l’espai públic.
Per la seva part, l’Ajuntament de Badalona es farà càrrec dels treballs previs inclosos en el
Projecte d’Urbanització de l’antiga Cordeleria Donemech, consistents en:
• Condicionament del terreny
• Canalització de drenatge i reixes
• Canalitzacions de l’enllumenat
• Base de formigó
Ambdues parts disposaran de plena llibertat per a contractar els serveis de professionals
degudament qualificats per a dur a terme la part d‘obra que els correspon de l’skate park i
el seu entorn.
QUART.- L’Ajuntament es compromet, amb anterioritat al 15 de maig de 2015, a:
• Tramitar una modificació de planejament urbanístic per tal que la finca objecte del
present conveni passi a qualificar-se d’equipament esportiu (7b).
• Iniciar expedient de licitació, en pública concurrència, de la concessió administrativa
per a la finalització de les obres de construcció i explotació de l’skate plaça al solar
de l’antiga Cordeleria Domenech, per tal de dotar a la ciutat d’un equipament
esportiu destinat a la pràctica i formació de l’skate.
En cas d’incompliment del compromís del paràgraf anterior, les parts podran acordar
prorrogar el present Conveni per un termini de 12 mesos, prorrogables anualment fins a un
màxim de 60 mesos, a fi i efecte de complir amb els compromisos dels campionats de
Skate ressenyats a l’Annex 3, Igualment podran acordar la prorroga del present Conveni en
el cast de retard en la resolució de l’expedient de licitació més enllà de l’1 de setembre de
2015.
Iniciat l’expedient de licitació, i una vegada realitzat el campionat previst pel 15 de maig de
2015, el present Conveni quedarà sense efecte, assumint l’Ajuntament la vigilància i
manteniment de les instal·lacions construïdes, fins a l’adjudicació de la concessió.
El cost dels materials aportats i les obres realitzades per Social Spots Skate Barcelona SL
per a la realització del Campionat Internacional d’Skate del 15 de maig de 2015 (descrits de
manera detalla pel pressupost que s’annexa al present Conveni, com a Annex 8), formaran
part de les condicions dels plecs de l’expedient de licitació, en pública concurrència, de la
concessió administrativa per a la finalització de les obres de construcció i explotació de
l’skate plaça, de manera que finalitzat aquest expedient de licitació, amb adjudicació a
tercer, l’empresa Social Spots Skate Barcelona SL serà creditora davant dit adjudicatari
d’aquest cost d’obres realitzades.
CINQUÈ.- Les parts, per al desenvolupament i execució del present Conveni, que lliure i
voluntàriament subscriuen, es comprometen a col·laborar i actuar amb la major bona fe i
diligència possibles, a efectes de permetre el compliment dels objectius previstos en el
mateix en els termes i formes que queden convinguts.
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SISÈ.- L’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni, facultarà
l’Ajuntament a exigir-ne el seu compliment efectiu i, en el cas que no es produeixi, la seva
resolució.
I perquè així consti, com a prova de la seva conformitat, signen el present Conveni per
exemplar duplicat a un únic efecte, en el lloc i data assenyalats al principi.”
SEGON.- Facultar al Regidor de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut de l’Ajuntament de
Badalona per la signatura i desenvolupament Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i
la societat Social Spots Skate Barcelona SL que té per objecte proveir la ciutat de Badalona
d’un Skate Park a la finca de l’antiga Cordeleria Domènech, de titularitat municipal, ubicada
a la carretera de Mataró núm. 20 de Badalona.
Votació.
La proposta precedent va ser parovada per unanimitat.
Vots a favor: 4.
25 Precs i preguntes.
No se’n va produir cap.
Final.
La Presidencia dóna per acabada la sessió a les nou hores i quaranta-cinc minuts, de la
qual com secretari general acc., dono fe.
Vist i Plau
L’alcalde,

Xavier Garcia Albiol
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(Resolució 18-08-14)

Albert Müller i Valentí
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