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A la sala de la 3a planta de l'edifici municipal del Viver, es reuneix en sessió Pública.
Extraordinària i Urgent 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
Mª Jesús Hervàs Mínguez
Miguel Jurado Tejada
Juan Fernández Benítez
Juan Ignacio Soto Valle
Julián Alamo Guijarro
Jordi Crisol González

ORDRE DEL DIA
1. Pronunciament sobre la urgència de la convocatòria
ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 CG-2014/4508 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor del procurador:
Jordi Bassedas Ballús, pel pagament de factures corresponents als serveis de
procuradoria, any 2013.
3 CG-2014/4506 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor dels procuradors:
ANZIZU, BARBA Y LOPEZ PROCURADORS SLP, pels serveis de procuradoria, any 2013.
4 CG-2014/4507 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de la procuradora
Dolores Martín Cantón, per al pagament de la factura 88/2013, pel serveis de procuradoria.
5 CG-2014/4505 DICTAMEN. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit de 80.00
euros a Estudi Consultoria Sector Públic per a inscripció a curs de formació de Teresa Puig.
6 CG-2014/4509 DICTAMEN Aprovar un reconeixement de crèdit d'exercicis anteriors a
Pompas Fúnebres de Badalona, SA.
ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
7 CG-2014/4503 DICTAMEN. .- Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de SOCIETAT
GENERAL D AUTORS en relació als drets d'autor corresponents a les actuacions culturals
realitzades dins la programació del Dep. d'Acció Cultural durant l'any 2011 i durant l'any
2013.
8 CG-2014/4504 DICTAMEN. Aprovar provisionalment les Bases Específiques que regiran
l'atorgament de subvencions per part de l'Àrea de Cultura i Ciutadania destinades al foment
de projectes i activitats d'utilitat pública i interès social durant l'any 2014
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.Pronunciament sobre la urgència de la convocatòria.
El pronunciament sobre la urgència de la convocatòria s’aprova per unanimitat.
ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 CG-2014/4508 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor del
procurador: Jordi Bassedas Ballús, pel pagament de factures corresponents als
serveis de procuradoria, any 2013.
Identificació de l’expedient:
Tipus de document
Reconeixement de crèdit per les despeses de procurador any
2013.
Òrgan que resol
Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució
Exhaureix la via administrativa.
Interessat
Jordi Bassedas Ballús NIF: 46107108-C
Expedient
0241-GE-EXT2014/000002
Referència Addicional:
163/DASSJ-3/14
Fets
1. Jordi Bassedas Ballús (NIF: 46107108-C) ha presentat les següents factures
corresponents als serveis prestats l’any 2013 que tot seguit es detallen:
Núm.
factura

Data
factura

198/2013

13/11/2013

203/2013

04/12/2013

204/2013

04/12/2013

210/2013

10/12/2013

Concepte
Juan Rifa Rigola e Hijas SA
(núm. procediment: 379/2009)
Juan Gonzalez Lopez (núm.
procediment: 707/2012)
Marina Badalona SA (núm.
procediment: 188/2012)
Juan Alberto Arnus de Urruela
(núm. procediment: 379/2006)

Registre
entrada

Import

IVA

IRPF

27/11/2013

165,68

34,79

34,79

13/12/2013

126,98

26,67

26,67

13/12/2013

370,40

77,78

77,78

19/12/2013

377,99

79,38

79,38

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. L’interventor d’aquest Ajuntament ha informat que existeix consignació pressupostària
per fer front al pagament d’aquesta despesa amb càrrec a la partida número 210 9220
22711.
Fonaments de dret
1. L'objecte d'aquest expedient és l'aprovació de la despesa per import de 1.259,67 EUR
per al seu abonament al procurador Jordi Bassedas Ballús (DNI: 46.107.108-C),
corresponent a les factures detallades en l’antecedent primer, per aplicació al present
supòsit de 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 és convalidable.
No obstant això, l'Ajuntament resta 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.
Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer en
la tramitació de l'expedient que provoca l'emissió de les factures indicades 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.
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2. En el present cas s’han acomplerts els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, quant a l’acreditació de la despesa generada pel servei prestat i la
conformitat del departament municipal gestor del contracte.
3. Conforme al que preveuen els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL) en tractar-se d’actes de reconeixement de crèdit i/o liquidació de drets i
obligacions o despeses de contingut econòmic, la Intervenció municipal ha d’informar, amb
caràcter previ, la resolució administrativa que pertoqui.
4. Per tractar-se d’una despesa corresponent a un exercici tancat, any 2013, 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. 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.
5. 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
PRIMER.- Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de la despesa
ocasionada en concepte de serveis de procuradoria realitzats l’any 2013 per Jordi
Bassedas Ballús (NIF: 46107108-C), corresponent a les factures que es relacionen a
continuació, amb càrrec a la partida pressupostària 210-9220-22711 i número d’operació
201400006009, del pressupost municipal de despeses de l’any 2014, en pròrroga del de
2012:
Núm.
factura

Data
factura

198/2013

13/11/2013

203/2013

04/12/2013

204/2013

04/12/2013

210/2013

10/12/2013

Concepte
Juan Rifa Rigola e Hijas SA
(núm. procediment: 379/2009)
Juan Gonzalez Lopez (núm.
procediment: 707/2012)
Marina Badalona SA (núm.
procediment: 188/2012)
Juan Alberto Arnus de Urruela
(núm. procediment: 379/2006)

Registre
entrada

Import

IVA

IRPF

27/11/2013

165,68

34,79

34,79

13/12/2013

126,98

26,67

26,67

13/12/2013

370,40

77,78

77,78

19/12/2013

377,99

79,38

79,38

SEGON.- 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
06/11/2012, 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, i comunicar-la a la Intervenció i Tresoreria municipals per al
respectiu coneixement i efectes.
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Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 5, del grup municipal del Partit Popular.
3 CG-2014/4506 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor dels
procuradors: ANZIZU, BARBA Y LOPEZ PROCURADORS SLP, pels serveis de
procuradoria, any 2013.
Identificació de l’expedient:
Tipus de document
Reconeixement de crèdit per les despeses de procurador any
2013.
Òrgan que resol
Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució
Exhaureix la via administrativa.
Interessat
Anzizu, Barba y López Procuradores, SLP NIF: B58088279
Expedient
0241-GE-EXT2014/000001
Referència Addicional:
162/DASSJ-2/14
Fets
1. Anzizu, Barba y López Procuradores, SLP (NIF: B58088279) ha presentat les següents
factures corresponents als serveis prestats l’any 2013 que tot seguit es detallen:
Núm.
factura

Registre
factura

Data
factura

N
009545

4744/010100
4745/

30/09/2013

N
011087

5484/021108

06/11/2013

N
011537

6165/021108
6166/

05/12/2013

Concepte
Recurs contenciós adm.
71/13-S. Marina Badalona
SA
Faltes penals (JF) 632/13C. David Aranda Gutierrez
Procediment
abreujat
número 94/13. Bada Resort
SL

Registre
entrada

Import

IVA

10/10/2013

134,73

26,08

20/11/2013

82,42

17,31

18/12/2013

473,62

97,25

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. L’interventor d’aquest Ajuntament ha informat que existeix consignació pressupostària
per fer front al pagament d’aquesta despesa amb càrrec a la partida número 210 9220
22711.
Fonaments de dret
1. L'objecte d'aquest expedient és l'aprovació de la despesa per import de 831,41 euros per
al seu abonament a Anzizu, Barba y López Procuradores, SLP (NIF: B58088279),
corresponent a les factures detallades en l’antecedent primer, per aplicació al present
supòsit de 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 és convalidable.
No obstant això, l'Ajuntament resta 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.
Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer en
la tramitació de l'expedient que provoca l'emissió de les factures indicades 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.
2. En el present cas s’han acomplerts els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, quant a l’acreditació de la despesa generada pel servei prestat i la
conformitat del departament municipal gestor del contracte.
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3. Conforme al que preveuen els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL) en tractar-se d’actes de reconeixement de crèdit i/o liquidació de drets i
obligacions o despeses de contingut econòmic, la Intervenció municipal ha d’informar, amb
caràcter previ, la resolució administrativa que pertoqui.
4. Per tractar-se d’una despesa corresponent a un exercici tancat, any 2013, 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. 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.
5. 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
PRIMER.- Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de la despesa
ocasionada en concepte de serveis de procuradoria realitzats l’any 2013 per l’entitat:
Anzizu, Barba y López procuradores SLP (NIF: B-58088279), corresponent a les factures
que es relacionen a continuació, amb càrrec a la partida pressupostària 210-9220-22711 i
número d’operació 201400005954, del pressupost municipal de despeses de l’any 2014, en
pròrroga del de 2012:
Núm.
factura

Registre
factura

Data
factura

N
009545

4744/010100
4745/

30/09/2013

N
011087

5484/021108

06/11/2013

N
011537

6165/021108
6166/

05/12/2013

Concepte
Recurs contenciós adm.
71/13-S. Marina Badalona
SA
Faltes penals (JF) 632/13C. David Aranda Gutierrez
Procediment
abreujat
número 94/13. Bada Resort
SL

Registre
entrada

Import

IVA

10/10/2013

134,73

26,08

20/11/2013

82,42

17,31

18/12/2013

473,62

97,25

SEGON.- 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
06/11/2012, 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, i comunicar-la a la Intervenció i Tresoreria municipals per al
respectiu coneixement i efectes.
Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 5, del grup municipal del Partit Popular.
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4 CG-2014/4507 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de la
procuradora Dolores Martín Cantón, per al pagament de la factura 88/2013, pel
serveis de procuradoria.
Identificació de l’expedient:
Tipus de document
Reconeixement de crèdit per les despeses de procurador any
2013.
Òrgan que resol
Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució
Exhaureix la via administrativa.
Interessat
DOLORES MARTIN CANTÓN NIF: 2.511.299-K
Expedient
0241-GE-EXT2014/000003
Referència Addicional:
165/DASSJ-5/14
Fets
1. La procuradora, Dolores Martin Canton (NIF: 2.511.299-K) ha presentat la següent
factura corresponent al servei prestat que tot seguit es detalla:
Núm.
factura

Data
factura

Concepte

Registre
entrada

Import

IVA

IRPF

88/2013

09/10/2013

Recurs cassació 2006/12
Tribunal Suprem

21/10/2013

533,86

112,11

112,11

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. L'import de les factures és imputable a la partida 210-9220-22711 del pressupost
municipal de 2014, en pròrroga del de 2012.
Fonaments de dret
1. L'objecte d'aquest expedient és l'aprovació de la despesa per import de 645,97 euros per
al seu abonament a Dolores Martin Cantón (NIF: 2.511.299-K), corresponent a la factura
detallada en l’antecedent primer, per aplicació al present supòsit de 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 és convalidable. No obstant això,
l'Ajuntament resta 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.
Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer en
la tramitació de l'expedient que provoca l'emissió de les factures indicades 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.
2. En el present cas s’han acomplerts els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, quant a l’acreditació de la despesa generada pel servei prestat i la
conformitat del departament municipal gestor del contracte.
3. Conforme al que preveuen els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL) en tractar-se d’actes de reconeixement de crèdit i/o liquidació de drets i
obligacions o despeses de contingut econòmic, la Intervenció municipal ha d’informar, amb
caràcter previ, la resolució administrativa que pertoqui.
4. Per tractar-se d’una despesa corresponent a un exercici tancat, any 2013, 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.
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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. 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.
5. 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
PRIMER.- Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de la despesa
ocasionada en concepte de serveis de procuradoria realitzats l’any 2013 per la procuradora:
Dolores Martin Cantón (NIF: 2.511.299-K), corresponent a la factura que es relaciona a
continuació, amb càrrec a la partida pressupostària 210-9220-22711 i número d’operació
201400006010, del pressupost municipal de despeses de l’any 2014, en pròrroga del de
2012:
Núm.
factura

Data
factura

Concepte

Registre
entrada

Import

IVA

IRPF

88/2013

09/10/2013

Recurs cassació 2006/12
Tribunal Suprem

21/10/2013

533,86

112,11

112,11

SEGON.- 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
06/11/2012, 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, i comunicar-la a la Intervenció i Tresoreria municipals per al
respectiu coneixement i efectes.
Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 5, del grup municipal del Partit Popular.
5 CG-2014/4505 DICTAMEN. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit de 80.00
euros a Estudi Consultoria Sector Públic per a inscripció a curs de formació de
Teresa Puig.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, per al pagament de
l’import de 80.00 euros per la inscripció al curs Transparència i bon govern als governs locals.
Anàlisi del nou marc normatiu i guia metodològica per aplicar la Llei de transparència als
ajuntaments de la senyora Teresa Puig Gallach el passat 11 de desembre de 2013, s’han
portat a terme i consten en l’expedient les següents actuacions:
Informe tècnic de la responsable de la Unitat de Gestió i Desenvolupament Professional de
data 23/01/2014.
Informe jurídic de la cap del Servei de Recursos Humans, tècnica superior en Dret, de data
23/01/2014.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
03/02/2014.
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Vista la factura presentada per Estudi Consultoria Sector Públic, SPL en concepte
d’inscripció al curs anteriorment esmentat de la senyora Teresa Puig Gallach per import de
80.00 euros i que es detalla a continuació:
Núm. Fra

Data

90/2013

12/12/2013

Import

Aplic

80,00

NIF

Tercer

B64563075

ESTUDI CONSULTORIA SECTOR PUBLIC

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 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 (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, previ
dictament de la Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Economia i Hisenda.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de ESTUDI
CONSULTORIA SECTOR PUBLIC, SPL ,amb NIF B6456397-6 per al pagament de l’import
80.00 euros d’acord amb la factura presentada i la despesa corresponent contreta a
l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2014 N 213 9204 16200

A

201400001158

80,00

SEGON.- Aprovar la factura incorporada a l’expedient, presentada per Estudi Consultoria
Sector Públic,SPL amb NIF B6456397-6, per l’import corresponent a la inscripció de la
senyora Teresa Puig Gallach al curs Transparència i bon govern als governs locals. Anàlisi
del nou marc normatiu i guia metodològica per aplicar la Llei de transparència als ajuntaments
i conformada per la cap del Servei de Recursos Humans i detallada a continuació:
Núm. Fra

Data

90/2013

12/12/2013

Import
80,00

Aplic

NIF

Tercer

B64563075

ESTUDI CONSULTORIA SECTOR
PUBLIC

TERCER.- Procedir, consegüentment, a l’abonament en els termes que determina la llei de
l’import total de 80.00 euros a Estudi Consultoria Sector Públic,SPL amb NIF B6456397-6.
QUART.- Notificar aquesta resolució a tots els interessats i comunicar-la al Departament
d’Intervenció i Tresoreria d’aquesta corporació.
CINQUÈ.- Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre i
bon fi i execució dels precedents acords.
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Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 5, del grup municipal del Partit Popular.
6 CG-2014/4509 DICTAMEN Aprovar un reconeixement de crèdit d'exercicis anteriors
a Pompas Fúnebres de Badalona, SA.
Identificació
Tipus d’acte:
Aprovació d’un reconeixement de crèdit d’exercicis tancats
Òrgan que resol:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Exhaureix la via administrativa
Interessat:
POMPAS FUNEBRES DE BADALONA, SA NIF: A08073710
Expedient:
074551-GE-EXT2014/000001
Referència addicional: 43/SERFA-4/14 – JGL 28.02.14
Fets
1. L’empresa POMPAS FUNEBRES DE BADALONA, SA, (NIF: A08073710) ha presentat la
següent factura corresponent als enterraments efectuats del 21 al 31 de desembre de 2013
Núm. factura

Data factura

CBD-2013-0015

31.12.2013

Concepte
Enterraments efectuats del
21 al 31.12.2103

Registre entrada

Import

RF/6777-022951

7.216,65

2. La cap del Departament de Gestió de Serveis ha conformat l’esmentada factura i ha
emès informe tècnic favorable a la seva aprovació.
3. El cap del Servei de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme, lletrat, ha emès
el corresponent informe jurídic.
4. La Intervenció municipal ha informat la despesa imputable a la partida 221-1640-22713
del pressupost municipal de 2014, en pròrroga de 2012, operació núm. 201400001409.
Fonaments de dret
1. L'objecte d'aquest expedient és l'aprovació de la factura detallada en l’antecedent primer,
i la despesa corresponent, per al seu abonament a l’empresa POMPAS FÚNEBRES DE
BADALONA, SA (NIF: A08073710), corresponent als serveis d’enterraments realitzats del
21 al 31 de desembre de 2013, d’acord amb la resolució del regidor d’Hisenda i Recursos
Interns, de 9 de setembre de 2011, per la qual s’instava aquesta empresa a continuar
prestant el servei fins que no en resulti escollit un altre adjudicatari, de conformitat amb el
que estableix l’article 235 del ROAS.
Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer en
la tramitació de l'expedient que provoca l'emissió de la factura indicada conforme les
previsions de l'article 41 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim,
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2. En el present cas s’han acomplerts els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, quant a l’acreditació de la despesa generada pel servei prestat i la
conformitat del departament municipal gestor del contracte.
3. Per tractar-se de despeses corresponents a exercicis tancats, 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 plenari 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.
4. 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.
Conclusió i proposta de resolució
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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 validi i ordeni la tramitació a la Junta de
Govern Local de la següent proposta:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de despesa i la factura que es relacionen a continuació, en
haver estat conformada pel departament gestor corresponent, i satisfer el seu import amb
càrrec a la partida pressupostària i operació indicada del pressupost municipal de despeses
de l’any 2014:
Interessat
NIF
Pompas
Fúnebres
de
Badalona, SA
A08073710

Factura

CBD-20130015

Data

Concepte

31.12.13

Enterraments a
cementiris de
Badalona 2131.12.2013

Núm.
Exp.
074551GEEXT2014/
000001

Partida
Núm.
operació
221-164022713
201400001409

Import
(euros)

7.216,65

Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 5, del grup municipal del Partit Popular.
ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
7 CG-2014/4503 DICTAMEN. .- Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de
SOCIETAT GENERAL D AUTORS en relació als drets d'autor corresponents a les
actuacions culturals realitzades dins la programació del Dep. d'Acció Cultural durant
l'any 2011 i durant l'any 2013.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 0639-GE-EXT2014/000001
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Procediment d’adjudicació: GE-EXT GE-EXT Despeses exercicis Tancats
Objecte de l’expedient:Drets d'autor corresponents a actuacions culturals realitzades dins la
programació del departament d'Acció Cultural durant l'any de 2011 i durant l'any 2013
Fets
1. En data 13 i 27 de gener de 2014 han fet entrada al departament d’Acció Cultural les
següents factures, emeses per la SOCIETAT GENERAL D AUTORS I EDITORS amb NIF
G28029643:
Núm. Fra
3342866

Data
30/12/2013

Import
1.137,40

3342867

30/12/2013

1.128,02

Aplic

NIF
G28029643

Tercer
SOCIETAT GENERAL D AUTORS I
EDITORS

G28029643

SOCIETAT GENERAL D AUTORS I
EDITORS

2. En data 27 de gener de 2014, el cap del departament d’Acció Cultural ha emès un
informe tècnic segons el qual informa que las factures presentades corresponen a
espectacles sotmesos al degut pagament de drets d’autor, i que es tracta d’actes realitzats
en les programacions del departament d’Acció Cultural durant el mes de maig de l’any 2013
i durant els mesos de gener, maig i agost de l’any 2011. Per últim, informa que la quantitat
total, que és de 2.265,42 euros, haurà d’anar a càrrec de l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
2014 N 331 3340 22612

Id.Op
A

Núm. Op
201400003295

Import
2.265,42

3. S’ha emès el corresponent informe jurídic d’adequació de les actuacions.
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4. En data 6 de febrer de 2014, la intervenció municipal va emetre el seu preceptiu informe,
comptabilitzant la despesa i expressant literalment el següent:
“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, 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.
D'altra banda, considero que aquesta despesa ja s'hauria d'haver incorporat a l'expedient/s
en el/s que es va tramitar l'actuació que origina aquests drets d'autor, ja que les tarifes són
conegudes i per tant, previsibles.”
Fonaments de dret
1. Segons disposa l’art. 25.2.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, en la redacció donada pel numero vuit de l'article primer de la Llei 27/2013, 27
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, el Municipi exercirà en
tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les
comunitats autònomes, les matèries següents: [...] m) Promoció de la cultura i equipaments
culturals.
2. De conformitat amb l’art. 3 de la Llei 30/92, 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.
3. La SGAE és una entitat de gestió col·lectiva de drets d’autor autoritzada per l’Ordre
Ministerial de Cultura d’1 de juny de 1988 i que, com a tal es regeix per les disposicions del
títol IV del llibre III del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, mitjançant el qual
s’aprova el Text refós de la llei de propietat intel·lectual, i pels seus estatuts, segons la
redacció aprovada per l’Ordre del Ministeri de Cultura de 21 de febrer de 1995.
4. L’article 10.9 del Títol preliminar del Codi civil recull la figura de l’enriquiment sense
causa coma font d’obligacions.
5. Segons reiterada jurisprudència del T.S., 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.”
6. 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
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del qual es reclami, pecuniàriament acceptable, entès sempre en el seu sentit més ampli,
que no provingui directament del comportament de qui el pateix”.
7. 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 (STS de 24
de juliol de 1992) i conforme les previsions de l’article 41 i concordants LRJPAC.
8. Segons disposa l’art. 214 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals
(RDLEG 2/2004, de 5 de març) (TRLHL), la intervenció municipal ha d’emetre informe,
certificant l’existència de crèdit.
9. 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.
En aquest sentit, segons la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de
setembre de 2013, les sessions de la Junta de Govern que acordin matèries delegades pel
Ple hauran de ser públiques, i els acords també hauran de passar per la comissió
informativa oportuna.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de SOCIETAT GENERAL
D AUTORS I EDITORS, amb NIF G2802964-3, i la despesa corresponent contreta a
l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
2014 N 331 3340 22612

Id.Op
A

Núm. Op
201400003295

Import
2.265,42

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

NIF

Tercer

3342866

30/12/2013

1.137,40

Aplic

G28029643

SOCIETAT GENERAL D AUTORS I EDITORS

3342867

30/12/2013

1.128,02

G28029643

SOCIETAT GENERAL D AUTORS I EDITORS

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
G2802964-3
SOCIETAT GENERAL D AUTORS I EDITORS
Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per Unanimitat.
Vots a favor: 5, del grup municipal del Partit Popular.
8 CG-2014/4504 DICTAMEN. Aprovar provisionalment les Bases Específiques que
regiran l'atorgament de subvencions per part de l'Àrea de Cultura i Ciutadania
destinades al foment de projectes i activitats d'utilitat pública i interès social durant
l'any 2014.
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Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Aprovació provisional de les Bases Específiques que regiran
l’atorgament de subvencions per part de l’Àrea de Cultura i Ciutadania de l’Ajuntament de
Badalona destinades al foment de projectes i activitats d’utilitat pública i interès social
desenvolupats durant l’any 2014. Exclusivament de caràcter cultural
Òrgan que resol: Junta de Govern
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Antecedents
1. En data 14 de gener de 2014 el cap del departament d’Acció Cultural ha emès un
informe tècnic segons el qual proposa l’aprovació de les Bases Específiques que regiran
l’atorgament de subvencions per part de l’Àrea de Cultura i Ciutadania de l’Ajuntament de
Badalona destinades al foment de projectes i activitats d’utilitat pública i interès social
desenvolupats durant l’any 2014, exclusivament de caràcter cultural, que adjunta com
annex i la convocatòria de la concessió de subvencions.
2. En data 15 de gener de 2014, la regidora de Cultura i Ciutadania ha resolt incoar l’oportú
expedient administratiu per procedir a l’aprovació provisional de les Bases Específiques que
regiran l’atorgament de subvencions per part de l’Àrea de Cultura i Ciutadania de
l’Ajuntament de Badalona destinades al foment de projectes i activitats d’utilitat pública i
interès social desenvolupats durant l’any 2014, exclusivament de caràcter cultural.
3. S’ha emès l’oportú informe jurídic d’adequació de les actuacions, en data 15 de gener de
2014.
4. En data 30 de gener de 2014 la intervenció municipal ha informat favorablement
l’expedient de referència, amb l’operació comptable RC 201400001309, anant a càrrec de
l’aplicació pressupostària 2014 N 331 3340 48906 del pressupost municipal 2014, en
pròrroga del de 2012.
Fonaments de dret
1. Segons disposa l’art. 25.2.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, en la redacció donada pel numero vuit de l'article primer de la Llei 27/2013, 27
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, el Municipi exercirà en
tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les
comunitats autònomes, les matèries següents: [...] m) Promoció de la cultura i equipaments
culturals.
2. Segons disposa l’art. 2 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura
popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, s’entén per cultura popular i tradicional
el conjunt de les manifestacions de la memòria i de la vida col·lectives de Catalunya, tant
passades com presents. I segons disposa l’article 3 del mateix cos legal, les
administracions públiques de Catalunya han de fomentar la cultura popular i tradicional
catalana en llur àmbit territorial. A aquest efecte, les administracions públiques han de:
a) Fomentar i conservar les manifestacions de la cultura popular i tradicional i donar suport
a les entitats que les mantenen i les difonen.
b) Vetllar per la documentació de les festes i les tradicions ja desaparegudes.
c) Vetllar pel manteniment de les festes i les celebracions tradicionals.
d) Documentar, recollir i conservar els materials etnològics, en col·laboració amb els
museus i altres entitats.
e) Impulsar la difusió de la cultura popular i tradicional, d'acord amb la normativa vigent.
3. Segons el que disposa els articles 240 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya TRLMRLC- i l’art. 122 del Decret, de 13 de juny, que aprovà el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals - ROAS-, tots dos en relació a l’art. 2 de la Llei estatal
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions -LGS-, els ens locals poden atorgar
subvencions per a la realització d’activitats o programes d’utilitat pública o interès social,
que supleixin o complementin els serveis que siguin competència seva o que siguin
d’interès local.
4. En compliment de la Disposició Transitòria Primera en relació a Disposició Final Primera
apartat 2 de la LGS, aquest Ajuntament ha procedit a adequar la seva normativa reguladora
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de subvencions al règim jurídic establert a la referida Llei pel que fa als preceptes que
tenen caràcter de legislació bàsica segons l’art. 9 LGS, amb excepció de l’aprovació del Pla
Estratègic de Subvencions, elaboració del qual preceptua l’art. 8 LGS amb caràcter previ a
l’establiment de les subvencions, per a la concreció dels objectius i efectes que es pretenen
amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, les despeses
previsibles i les seves fonts de finançament, amb sotmetiment, en tot cas, al compliment
dels objectius d’estabilitat pressupostària.
5. L’esmentada adaptació s’ha realitzat, a l’empara de l’art. 17.2 LGS, mitjançant la
corresponent regulació a les Bases d’Execució de Pressupost 2012 -BEP-, concretament a
l’annex IV dels mateixos.
En conseqüència, el règim jurídic aplicable al procediment d’atorgament de subvencions
per al present any és el següent:
• La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d’ara endavant
LGS).
• RD 887/2006, de 21 de juliol, Reglament de la Llei general de subvencions (d’ara
endavant RLGS).
• La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’Administració Local (art. 72 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i arts. 189.2. i 214.2. del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març).
• La legislació autonòmica (arts. 239 i 240 del Text refós de la Llei municipal de règim local
de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003), i arts. 118 a 129
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de
13 de juny).
• Normativa europea (Tractat de la Unió Europea, arts. 92 i 93, Reial Decret 1755/1987, de
23 de desembre, i disposicions concordants).
• Les Bases d’execució del Pressupost General.
• Bases, reguladores de l’atorgament de subvencions que, en cada cas, s’aprovin.
6. Segons disposen els articles 38 BEP i 22.1, 55.1 RLGS el procediment ordinari de
concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.
7. D’acord amb la regulació del procediment de concessió establert al referit art. 38 BEP, i a
l’art. 12 l’Annex IV de les BEP, la competència per a la convocatòria del corresponent
concurs públic és de l’Alcalde, convocatòria que haurà de contenir els requisits preceptuats
a l’art. 23.2 LGS, publicant-se, d’acord amb l’art. 59.5 LRJPAC al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i a la premsa local, en aquest cas, juntament amb les corresponents bases
específiques; el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb l'art. 86 LRJPAC serà de
vint dies hàbils (exclosos dissabtes, festius i diumenges) a comptar des de l'endemà de la
publicació de l'anunci de la convocatòria.
Tot això en el benentès que, en el supòsit que es presentessin al·legacions a l’acord de
l’Ajuntament que aprovà inicialment les bases específiques reguladores i que es troben, per
tant, en tràmit d’informació pública, restaria interromput el termini atorgat per a la
presentació de sol·licituds fins la resolució de les al·legacions presentades i l’aprovació
definitiva de les bases; la disposició que, en el seu cas, pogués interrompre el referit termini
s’anunciarà amb la mateixa publicitat que la convocatòria.
8. L’art. 214 del TRLHL expressa que és necessari la fiscalització prèvia de l’interventor,
així com l’article 6 de les BEP estableix que les convocatòries de subvencions es
realitzaran prèvia certificació, per part de la Intervenció General, de l’existència de crèdit
adequat i suficient per atendre la despesa pública del cas.
9. L’òrgan competent per l’aprovació inicial d’aquestes bases específiques és la Junta de
Govern Local, segons disposa l’art. 12.b) l’Annex IV de les BEP. Així doncs, considerem
que es tracta una delegació de ple doncs és aquest òrgan qui va aprovar les bases
d’execució de pressupost. En aquest sentit, segons la sentència del Tribunal Constitucional
161/2013, de 26 de setembre de 2013, les sessions de la Junta de Govern que acordin
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matèries delegades pel Ple hauran de ser públiques, i els acords també hauran de passar
per la comissió informativa oportuna.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Aprovar provisionalment les bases específiques que regiran l’atorgament de
subvencions per part de l’Àrea de Cultura i Ciutadania de l’Ajuntament de Badalona
destinades al foment de projectes i activitats d’utilitat pública i interès social desenvolupats
durant l’any 2014 - exclusivament de caràcter cultural i que literalment són:
“BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER
PART DE L’ÀREA DE CULTURA I CIUTADANIA DE L’AJUNTAMENT DE BADALONA
DESTINADES AL FOMENT DE PROJECTES I ACTIVITATS D’UTILITAT PÚBLICA I
INTERÈS SOCIAL DESENVOLUPATS DURANT L’ANY 2014. EXCLUSIVAMENT DE
CARÀCTER CULTURAL.
1. Objecte de la subvenció.
L’objecte d’aquestes Bases específiques, d’acord amb el què preveu art. 17.2 de la LGS en
relació amb l’annex corresponent de les Bases d’Execució del Pressupost (en endavant
BEP), és regular els criteris i procediment de concessió de subvencions per part de
l’Ajuntament de Badalona destinades a entitats que duguin a terme actuacions o programes
d’utilitat pública o interès social per al municipi de Badalona, que complementin o supleixin
la competència municipal o siguin d’interès local, exclusivament de caràcter cultural.
Els programes, projectes i activitats objecte de subvenció seran les relacionades amb
activitats de caràcter cultural, lúdic i cívic, que suposin un complement a les competències
que té atribuïdes l’Àrea de Cultura i Ciutadania, que tinguin més incidència en el foment i la
promoció de la cultura a la ciutat i que s’emmarquin en els següents programes:
- Organització d’activitats de cultura tradicional i popular en el marc de les Festes de Maig.
- Organització i suport d’activitats culturals de les entitats culturals de Badalona.
Les actuacions i programes subvencionats s’hauran de realitzar dins del període comprés
entre l’1 de gener al 31 de desembre de 2014.
En tot allò no contemplat en aquestes bases s’estarà a les Bases d’Execució del
Pressupost Municipal i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el
Reglament que desenvolupa i resta de normativa concordant.
2. Procediment.
El procediment fixat per la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases és de
concurrència competitiva.
3. Beneficiaris.
Podran obtenir la condició de beneficiaris les associacions o fundacions que tramitin la
corresponent sol·licitud d’acord amb l’art. 4 d’aquestes bases específiques i que compleixin
les condicions i els requisits següents:
a. Condicions.
• Que les associacions o fundacions tinguin entre les seves finalitats desenvolupar
projectes estrictament culturals d’interès per tota la ciutadania.
• Que portin a terme activitats subvencionables, d’utilitat pública o interès social, per al
municipi de Badalona en matèria de cultura.
• Que les activitats complementin o supleixin la competència municipal, en matèria de
cultura, en el termes de l’art. 1 de les presents Bases.
• Que les activitats que realitzin siguin sense afany de lucre.
• Que consti inscrita al Registre Municipal d’entitats de l’Ajuntament de Badalona
b. Requisits que s’han d’acreditar.
• Estar legalment constituïdes, i inscrites al registre públic de la Generalitat de Catalunya i en
el de l’Ajuntament de Badalona.
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• No estar incurs en el règim d’incompatibilitats i prohibicions vigent d’acord amb l’art. 13.2 i
3 LGS en relació a l’art. 26 RLGS.
• Estar al corrent de llurs obligacions tributàries, amb la seguretat social, i amb l’Ajuntament
de Badalona, d’acord amb l’art. 13.2 e) LGS en relació als articles 18 i 19 i 22.1 RLGS.
• Haver justificat satisfactòriament les subvencions rebudes amb anterioritat de
l'Ajuntament.
• El compliment del requisits específics que, per a cada objecte subvencionable, es
detallen en aquestes bases.
4. Sol·licituds i documentació complementària.
4.1. Sol·licituds.
Les sol·licituds de subvenció es formalitzaran complimentant el model instància
proporcionada per l’Ajuntament i es podran presentar al Registre General de l’Ajuntament, a
les Oficines Municipals de Districte o a l’Àrea de Cultura i Ciutadania, instància que tindrà el
següent contingut:
• Identificació de qui subscriu la sol·licitud i la qualitat en que actua (amb expressió de NIF).
• Identificació de qui ha de ser beneficiari (amb expressió de CIF).
• Domicili, a efectes de les notificacions, i número de telèfon.
• Declaració de reunir els requisits de les presents bases i acceptació de les mateixes.
• Declaració de les subvencions sol·licitades i/o obtingudes per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar a l’ajuntament les que s’obtinguin en el futur.
• Compromís de complir les condicions de la subvenció concreta.
• Petició de la subvenció concreta que es pretén rebre per al finançament de l’activitat
projectada.
• Pressupost de l’activitat i/o dels programa/es per al/a les qual/s es sol·licita subvenció.
• Lloc, data i signatura del sol·licitant i, segell de l’entitat.
4.2. A la instància haurà d’adjuntar-se la següent documentació:
• Fotocòpia del NIF del representant de l’entitat.
• Fotocòpia del CIF de l’entitat
• Full de dades bancàries, on es podrà transferir, si s’escau, l’import de la subvenció en cas
que aquestes dades hagin variat respecte l’any anterior o si és la primera vegada que es
sol·licita la subvenció.
• En cas que l’entitat hagués sol·licitat subvenció a aquest Ajuntament a l’exercici 2013, els
tres documents abans referits es podran suplir amb la complimentació del document
“declaració de vigència de la documentació” que s’adjuntarà al model de sol·licitud de
subvenció.
• Documentació acreditativa de la legal constitució i inscripció de l’entitat, pel cas que sigui
la primera vegada que es sol·licita subvenció.
• Documentació acreditativa de la composició de la Junta Directiva de l’entitat i de que la
persona sol·licitant és la representant legal de l’entitat per a la sol·licitud de la subvenció
(certificats i/o actes corresponents).
• En cas que l’entitat hagués sol·licitat subvenció a aquest Ajuntament a l’exercici 2013,
l’esmentada documentació es podrà suplir mitjançant la complimentació del document
“Certificat de la composició de la Junta, Acord de l’entitat de sol·licitud de subvenció i
atorgament d’autorització a la persona que la sol·licita”, que s’adjuntarà al model de
sol·licitud de subvenció.
• Acreditació d'estar al corrent de llurs obligacions tributàries mitjançant els corresponents
certificats de l’Agència Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social sens
perjudici que l’entitat autoritzi expressament a l’Ajuntament de Badalona per tal que recavi
el certificat de l’Agència Tributària i, en el seu cas, de la Tresoreria General de la Seguretat
Social, conforme a la Disposició Addicional Divuitena de la LRJPAC en relació al articles
14.1.e LGS i 22.2 RLGS.
• Projecte de l’activitat o programa a subvencionar amb descripció detallada que permeti
comprendre l’abast, la intenció i la importància de la proposta.
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• Memòria explicativa de les activitats realitzades per l’entitat durant l’exercici anterior,
signada i segellada.
• Comptes aprovats globals i per programes, de l’últim exercici tancat, signats i segellats.
• Aquelles que, en llur cas, es determinin expressament a la convocatòria, en relació amb
les finalitats i actuacions de les entitats, àmbit d’implantació d’aquestes i naturalesa dels
programes a subvencionar.
5. Criteris de valoració per a l’atorgament.
Els criteris que es tindran en compte per tal d’atorgar subvencions a les propostes
presentades seran els següents:
a) Projectes que siguin coherents amb els criteris propis de l’Àrea de Cultura i Ciutadania,
concretament del departament d’Acció Cultural, i que tinguin incidència en el foment i la
promoció de la cultura a la ciutat.
b) Projectes que es desenvolupin en el marc de les Festes de Maig, i que es dirigeixen al
conjunt de la ciutadania.
c) Projectes que es desenvolupin en el marc de la resta del calendari festiu anual, i que es
dirigeixen al conjunt de la ciutadania.
d) Projectes singulars que es desenvolupin en relació al calendari festiu, costums i
pràctiques de l’entitat sol·licitant.
e) La viabilitat tècnica, econòmica, material i de recursos humans del projecte o activitats
proposades.
6. Import màxim de les subvencions.
Com a regla general, l’import de la subvenció no ultrapassarà el 50% del cost de l’activitat a
la que s’apliquin.
No obstant això, l’import de la subvenció podrà superar el límit del 50% dels cost de
l’activitat i arribar fins el 100% del cost de l’activitat i/o programa a que s’apliqui, donat que
la majoria d’entitats realitzen activitats exclusives i singulars que suposen un complement a
les competències que té atribuïdes l’Àrea de Cultura i Ciutadania pel que fa a la realització
de la seva programació anual.
L’import de la subvenció rebuda no podrà ser mai d’una quantia que, en concurrència amb
els ingressos que l’activitat subvencionada generi i altres subvencions o ajuts rebuts d’altres
administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi el cost de
l’activitat a desenvolupar pel beneficiari; si es produís aquesta situació es reduirà la
subvenció en la proporció que correspongui i, en el cas que el beneficiari ja l’hagi rebuda,
tindrà l’obligació de retornar l’import que correspongui.
7. Òrgans competent per a l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de
concessió.
L’òrgan competent per resoldre les sol·licituds de subvencions és l’alcalde, a proposta de la
Junta de Govern Local .
La competència per a l’autorització, la disposició i l’obligació de les despeses
corresponents, correspondrà a la regidora de l’Àrea de Cultura i Ciutadania, en ús de les
facultats que té delegades de l’alcalde en virtut de la Resolució de 5 de juliol de 2011.
Als efectes d’aquestes bases, si una vegada atorgada la subvenció a l’associació o
fundació fets renuncia de la mateixa, la competència per acceptar l’esmentada renúncia
correspondrà a l’alcalde.
8. Terminis.
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir del següent de la
publicació en premsa de la convocatòria de l’Ajuntament.
Si la sol·licitud o documentació no reunís els requisits exigits a les bases especifiques i al
decret de convocatòria, el servei gestor requerirà a l’interessat per tal que en un termini no
superior a deu dies hàbils s’esmenin les deficiències o s’acompanyin els documents
preceptius, amb indicació que, en cas de no fer-ho se’l tindrà per desistit de llur petició.
El termini per a l’atorgament de les subvencions no excedirà de tres mesos comptadors a
partir del dia següent al de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds, la
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manca de resolució dins d’aquest termini produirà efectes desestimatoris, tret que les bases
prevegin altrament.
9. Acceptació.
Les subvencions hauran d’ésser acceptades per les persones beneficiàries, en el termini
màxim d’un mes comptador des de la data de notificació de la concessió, als efectes de
donar compliment a les condicions fixades per a la seva aplicació.
La presentació de la sol·licitud comportarà l’acceptació implícita del seu atorgament en el
cas que l’import atorgat coincideixi amb el sol·licitat i no existeixi modificació de les
condicions o forma de realització de l’activitat subvencionada.
L’acceptació de la subvenció implica la de la present normativa, la de les bases
específiques, la de les Bases d’Execució del Pressupost, en el que afecti a les subvencions,
la de la convocatòria i la de la LGS.
Prèvia l’acceptació de la subvenció per part dels beneficiaris, es podran efectuar
pagaments anticipats del 50 per cent de la quantitat subvencionada. Amb caràcter
excepcional i atenent les característiques del programa es podran efectuar pagaments
anticipats del 80% de l’import subvencionat, prèvia sol·licitud i justificació per part de l’entitat
de la projecció dels moviments de Tresoreria que posin de manifest la necessitat de fer-ho,
com a finançament necessari per a poder portar a terme les actuacions inherents a la
subvenció. No s’exigeix la constitució de garantia en cap dels supòsits de pagaments
anticipats esmentats. Tot això sens perjudici del seu reintegrament en cas d’incompliment
de les obligacions establertes a les Bases d’Execució del Pressupost municipal vigent, a les
bases específiques, a la convocatòria o a la Llei.
10. Forma i termini de justificació de la subvenció.
Cal justificar el 100% del programa subvencionat per aquest Ajuntament, import que
s’inidicarà a l’assabentat de l’atorgament de la subvenció. En cas contrari, la subvenció es
limitarà a la part proporcional del total justificat del projecte presentat.
La justificació de les subvencions atorgades per l’Ajuntament constitueix una comprovació
de l’adequat ús dels fons públics rebuts pels beneficiaris, la prova de que els referits fons
s’han aplicat a la finalitat per a la qual es van concedir i acreditació del compliment de les
condicions imposades i dels resultats obtinguts.
L’esmentada justificació es realitzarà mitjançant la rendició del compte justificatiu de la
despesa realitzada, que constitueix acte obligatori del beneficiari o entitat col·laboradora
davant l’òrgan atorgant, i, que consisteix en la justificació de la despesa realitzada, sota
responsabilitat del declarant, comprenent els documents que a continuació es relacionen:
1. Declaració de rendició del compte justificatiu de la subvenció, segons el model facilitat
per l’Ajuntament.
2. Memòria de l’activitat subvencionada, consistent en:
- Declaració subscrita pel beneficiari sobre les activitats realitzades que hagin estat
finançades amb la subvenció i el seu cost.
- Desglossament de cadascuna de les despeses efectuades.
3. Factures i demés documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic
jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, import dels quals hagi estat abonat amb
càrrec a la subvenció concedida. El servei gestor compulsarà i conformarà les còpies
d’aquests documents i quedaran dipositats en l’entitat beneficiària per un període mínim de
4 anys.
Les factures hauran de reunir els requisits expressats al Real Decret 1619/2012, de 30 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació:
• Girades a nom de l’entitat, amb totes les seves dades identificatives: nom, adreça i CIF
• Nom i cognoms de l’expenedor o denominació social, i NIF
• Factura signada del proveïdor amb aportació del rebut degudament signat i segellat.
Haurà d’incorporar la descripció complerta de l’operació, preu total i determinació de l’IVA
• Número, i en seu cas, sèrie de la factura
• Referents exclusivament a l’activitat o projecte subvencionat
• Lloc d’emissió i datades a l’any d’atorgament de la subvenció
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• Als efectes d’aquestes bases no s’admetran documents escanejats si no s’acompanyen
del corresponent original en paper.
• En cas d’aportar l’original i la còpia (que haurà d’ésser perfectament llegible) per a la seva
compulsa, es retornaran els originals a l’entitat. En cas contrari, els originals restaran
incorporats a l’expedient.
• Les factures hauran d’acompanyar-se d’un comprovant bancari acreditatiu del seu
pagament (transferència bancària o extracte bancari dels pagaments fets per xec).
Les despeses de personal hauran d’acreditar-se amb els següents documents:
- Els rebuts de nòmines emplenats de conformitat amb l’OM 27-12-94, amb els seus
corresponents justificants de pagament.
- Els butlletins de cotització de la Seguretat Social (TC1 i TC2) amb els seus corresponents
justificants de pagament.
- Les retencions sobre els rendiments del treball, amb la comunicació de dades al pagador
(art. 88 del Reglament de l’IRPF), model 145 facilitat per l’AEAT i amb els seus
corresponents justificants de pagament.
4. Full publicitari de la col·laboració de l’Ajuntament en les activitats subvencionades amb la
fórmula següent: "Amb el suport de l'Ajuntament de Badalona" i el logotip oficial de
l'Ajuntament de Badalona, d’acord amb els models tipogràfics aprovats per la Corporació.
En el cas que no es pogués aportar l’esmenta full, el personal tècnic municipal
corresponent incorporarà a l’expedient declaració conforme en l’activitat subvencionada no
es va programar la confecció del mateix.
El termini per presentar la justificació de la subvenció serà de tres mesos a partir de la data
de finalització del termini per a la realització de l’activitat i, com a màxim fins el 31 de gener
del 2015. Els projectes, programes o activitats subvencionades s’hauran de realitzar com a
màxim fins al 31 de desembre de 2014.
A fi i efecte de possibilitar el control de la concurrència de subvencions, els documents
justificatius presentats pels beneficiaris hauran d’ésser validats i estampillats pel servei
gestor, mitjançant un segell existent a l’efecte.
El servei corresponent comprovarà l’aplicació efectiva de l’ajut a les finalitats per a les quals
ha estat concedit, i el beneficiari facilitarà l’accés a la informació necessària a aquest
efecte, en el cas que es requereixi.
La justificació haurà d’ésser aprovada per l’Alcalde, que serà el que va concedir la
subvenció, comunicant a la Intervenció General adjuntant-se tots els documents que
conformen el compte justificatiu i, en tot cas, l’informe i certificat de conformitat previ de
l’òrgan gestor.
No obstant això, cas per cas o de manera genèrica, Intervenció municipal podrà establir
altres requisits de comprovació i documentació complementària a la requerida en aquestes
bases.
11. Partida pressupostària.
La concessió de les diferents subvencions hauran d’anar amb càrrec a la següent aplicació
pressupostària del pressupost 2014 en pròrroga del de 2012 .
Aplicació pressupostària
2014 N 331 3340 48906

Id. Op.
RC

Núm. operació
201400001309

Import
43.000,00

SEGON.- Aprovar la despesa corresponent per import total de 43.000,00 euros, anant a
càrrec de l’aplicació pressupostària 2014 N 331 3340 48906 del pressupost 2014 en
pròrroga del de 2012, amb el número d’operació RC 201400001309.
TERCER.- Sotmetre a informació pública les Bases aprovades provisionalment al acord
primer, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), al tauler d’anuncis i web
municipal. Una referència d’aquest anunci s’haurà d’inserir en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. El termini d’exposició pública serà de vint dies hàbils (exclosos
dissabtes, festius i diumenges) a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci al
BOPB.
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En el cas que no es presentin al·legacions en el termini estipulat les presents bases
esdevindran aprovades definitivament de forma automàtica.
Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 5, del grup municipal del Partit Popular
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les catorze hores i trenta minuts, de la qual
com secretari general, dono fe.

Vist i Plau
Xavier Garcia Albiol
ALCALDE

Juan Ignacio Soto Valle
SECRETARI GENERAL
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