Secretaria General

NÚM.:
48
ÒRGAN:
Junta de Govern Local
SESSIÓ:
PÚBLICA.ORDINÀRIA
DATA:
29 d'octubre de 2014
HORA:
09:40
DOCUMENT: ACTA
_________________________________________________________________________

A la sala de la 4ª planta de l’edifici municipal del Viver, es reuneix en sessió
Ordinària.Pública 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 ACC.
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

Mª Jesús Hervàs Mínguez

ORDRE DEL DIA
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data
24 de setembre de 2014.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 CG-2014/4761 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de SOLRED, SA
pel pagament de la fra. núm. A/2014/0000145361, per import de 291,44 euros, pel
subministrament de carburant, productes i serveis complementaris del dia 31/12/2013.
3 CG-2014/4762 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament de la
factura presentada per Unitronics Comunicaciones, S.A. l'any 2013, pel que fa als serveis
prestats addicionals d'actualització i modificació del Call Center municipal.
4 CG-2014/4763 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament de les
factures presentades per INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA, S.A. en
concepte de la compra de 20 ordinadors.
5 CG-2014/4764 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament de les
factures presentades per EDICIONES PRIMERA PLANA, S.A. GRUPO Z. en concepte de
les subscripcions al diari El Periódico de Catalunya per aquest any 2014.
6 CG-2014/4765 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per el pagament de la
factura presentada per Ricoh España, S.L. l'any 2013, pel que fa al servei de reparació
necessaris del disc dur de servidors terminal server de l'Ajuntament de Badalona.
7 CG-2014/4766 DICTAMEN. Complir les resolucions judicials de condemna en costes a
l'Ajuntament de Badalona, aprovar la despesa corresponent i aplicar al pressupost el
pagament material efectuat.
8 CG-2014/4767 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per import 723,50 EUR,
per les despeses pels serveis de procuradoria en procediment judicial.
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9 CG-2014/4768 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per import 7.228,04 EUR
a favor d'Editorial Aranzadi SA i la despesa corresponent a la subscripció de la base de
dades on line Westlaw.es.
10 CG-2014/4769 DICTAMEN. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit.
11 CG-2014/4770 DICTAMEN. Aprovar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona de dos
recursos materials del Catàleg de Serveis 2014 en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals
2012-2015 (RETIRAT).
12 CG-2014/4771 DICTAMEN. Aprovació i atorgament de bonificacions sobre preus públics
liquidats per utilització d'instal·lacions esportives municipals en el període 2014 de la
temporada 2013-2014 als clubs integrants de Badalona Bàsquet Base.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
13 CG-2014/4772 DICTAMEN. Aprovar la sol·licitud de subvenció en el Marc de la
Convocatòria 2014 del Catàleg de concertació del pla "Xarxa de Governs Locals 20122015" de la Diputació de Barcelona.
14 CG-2014/4773 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit pel pagament de les
factures presentades per TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, corresponents als anys 2012 i
2013 pel que fa al consum de telèfon de les escoles d’educació Infantil i Primària de
Badalona.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
15 CG-2014/4774 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de Model Sound
SL, amb NIF B65413908 i d’import 242 euros pel servei de megafonia i so per donar a
conèixer l'atorgamet de tres banderes blaves a les platges de Badalona.
16 CG-2014/4775 DICTAMEN. Acceptar l'ajut del compromís assumit per la Diputació de
Barcelona en relació amb els complements dels preacords assolits en el marc de les Meses
de concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 sobre actuacions de
reurbanització de carrers.
17 CG-2014/4776 DICTAMEN. Aprovar el conveni de col·laboració per al desenvolupament
del programa de suport als ajuntaments per a l'Impuls dels Serveis de Mediació Ciutadana,
en el marc del Pla de concertació de l’àmbit de suport a serveis i activitats 2014
18 Proposicions urgents.
CG-2014/4783 DICTAMEN. Aprovar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona d'un recurs
material del Catàleg de Serveis 2014 en el marc de la Xarxa de Governs Locals 2012-2015.
CG-2014/4777 PROPOSTA. Aprovar la sol.licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona
per import màxim de 352.625,00 euros, en el marc del Programa Complementari de
Finançament de les llars d'infants de titularitat municipal, pel curs 2013-2014
CG-2014/4782 DICTAMEN. Verificació del nou Text Refós de la modificació del Pla
Especial urbanístic de l'illa compresa pels carrers Sant Pere, Mar, Cadis, Magatzem i Sant
Jaume de Badalona.
19 Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data
24 de setembre de 2014
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Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’acta de la sessió anterior de data
24 de setembre de 2014, la qual va ser aprovada per unanimitat.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 CG-2014/4761 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de SOLRED,
SA pel pagament de la fra. núm. A/2014/0000145361, per import de 291,44 euros, pel
subministrament de carburant, productes i serveis complementaris del dia
31/12/2013.
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 10/06/2014.
Informe jurídic de data 20/06/2014.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 26/06/2014.
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
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 SOLRED, SA, amb
NIF A7970734-5, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
2014 N 001 9203 22103

Id.Op
A

Núm. Op
201400042396

Import
291,44

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
A/2014/0000145361

Data
30/01/2014

Import
291,44

Aplic

NIF
A79707345

Tercer
SOLRED,
SA

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
A7970734-5
SOLRED, SA
../..
Conforme al que preveu l’article 172 del ROFRJEL, com a cap del Servei de Promoció
Ciutat i Serveis (R. 27/02/2014), dono la meva conformitat al contingut de la proposta de
resolució precedent i trameto les actuacions al regidor de l’Àrea per tal que proposi a la
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Junta de Govern Local, als efectes interessats.
../..
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 15/04/2008, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
../..
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu 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 (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 4.
3 CG-2014/4762 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament de la
factura presentada per Unitronics Comunicaciones, S.A. l'any 2013, pel que fa als
serveis prestats addicionals d'actualització i modificació del Call Center municipal.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència per el pagament de la
factura presentada per UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A. (Nif. A8135631-3) per un
import de 668,40 euros, corresponent a l’any 2013, s’han portat a terme i consten a
l’expedient, les següents actuacions:
Informe tècnic de data 23/04/2014.
Informe jurídic de data 24/04/2014.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 22/05/2014.
Vist que, la factura no va ser entregada a la Intervenció General de l’Ajuntament de
Badalona en el exercici pressupostari corresponent a 2013, encara que els treballs es van
executar correctament.
Atès que, l’esmentada factura es el resultat dels serveis realitzats durant l’any 2013 per
Unitronics Comunicaciones, S.A.
Vist que l’esmentada factura ha estat conformada pel tècnic competent responsable dels
serveis realitzats.
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
l’esmentada 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 (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.
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PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de UNITRONICS
COMUNICACIONES, S.A., amb NIF A8135631-3, i la despesa corresponent contreta a
l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2014 N 102 4910 22799

A

201400030007

668,40

SEGON.- Aprovar la factura incorporada a l’expedient, lque ha estat conformada pel tècnic
municipal competent responsable dels serveis realitzats en virtut del conveni, i que es detalla a
continuació: , i atès que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient s’ha complert la
normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra
SI0114070197

Data
23/10/2013

Import
668,40

NIF
A81356313

Tercer
UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.

TERCER.- Procedir, conseqüentment, a l’abonament, en els termes que determina la llei, de
l’import de 668,40 euros a UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A. amb NIF A81356313.
QUART.- Comunicar aquesta resolució a:
A8135631-3

UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.

En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu 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 (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
4 CG-2014/4763 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament de
les factures presentades per INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA, S.A.
en concepte de la compra de 20 ordinadors.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència 013209-FEXP2014/000002
per al pagament de la factura presentada per INFORMATICA I COMUNICACIONS
TARRAGONA, S.A. en concepte de la compra de 20 ordinadors de manera urgent com a
conseqüència del llamp caigut a les instal·lacions de la Guàrdia Urbana al Turó Caritg, i que es
detalla a continuació:
Num.Fra
H624142

Data
25/03/2014

Import
18.876,00

Nif
A4313242-2

Tercer
INFORMATICA
COMUNICACIONS
TARRAGONA, S.A.

I

Així mateix consten a l’expedient:
Informe de Guàrdia urbana pel que fa a l’avaria de data 20 de gener de 2014.
Informe tècnic de data 5 de maig de 2014.
Informe conformitat factura de data 4 de juny de 2014.
Informe jurídic de data 18 de juliol de 2014.
Informe emès per l’Interventor General de data 10 d’octubre de 2014 que literalment diu el
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següent:
“Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm.Operació

Import

2014 N 102 9200 62603

A

201400067812

18.876,00

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.”
Fonaments de dret
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 prestació de serveis públics.
Segons reiterada jurisprudència del TS, “l’enriquiment injust, com a principi general i com a
específica acció, forma part, per obra de la jurisprudència, de l’ordenament jurídic, i, en
concret de l’ordenament jurídic administratiu”. Citem per totes la STS de 11 de maig de
2004, rec. cas. 3554/1999. Aquesta 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”.
D'acord amb l'article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, l'aprovació d'aquesta
factura constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l'obligació derivada, en aquest
cas, de la corresponent despesa, acreditada a l'expedient. A la vista dels fets ressenyats,
en el present cas també s'han acomplert els tràmits que indica l'article 59 del Reial decret
esmentat quant a l’acreditació dels treballs facturats i la conformitat que n'han prestat els
serveis tècnics municipals gestors del contracte.
L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, 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 l’acord adoptat en la sessió de data
12/07/2011.
Conclusió i proposta de resolució
n 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 25/68/1986, de
26 de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal per tal que la Junta de Govern Local
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
Primer.- Aprovar l’expedient de despesa 013209-FEXP2014/000002, corresponent al
reconeixement de crèdit per al pagament de la factura presentada per INFORMATICA I
COMUNICACIONS TARRAGONA, S.A. amb NIF A4313242-2 en concepte de la compra de
20 ordinadors de manera urgent com a conseqüència del llamp caigut a les instal·lacions de
la Guàrdia Urbana al Turó Caritg, per un import total de 18.876,00 euros, contret a les
aplicacions pressupostàries següents:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm.Operació

Import

2014 N 102 9200 62603

A

201400067812

18.876,00
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Segon.- Aprovar la factura incorporada a l’expedient, i que ha estat conformada pel tècnic
municipal competent, presentada per INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA,
S.A.,amb NIF A4313242-2, i que es detalla a continuació:
Num.Fra
H624142

Data
25/03/2014

Import
18.876,00

Nif
A4313242-2

Tercer
INFORMATICA I COMUNICACIONS
TARRAGONA, S.A.

Tercer.- Procedir conseqüentment a l’abonament en els termes que determina la llei de l’import
total de 18.876 euros a INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA, S.A., amb NIF
A4313242-2.
Quart.- Notificar aquesta resolució a la part interessada: INFORMATICA I COMUNICACIONS
TARRAGONA, S.A , amb NIF A4313242-2.
Cinquè: Comunicar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria municipals, per al respectiu
coneixement i efectes.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de resolució
i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació d’atribucions de
data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i n’ordeno la
tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local, pel seu debat i
aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu 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 (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de resolució i
el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
5 CG-2014/4764 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament de
les factures presentades per EDICIONES PRIMERA PLANA, S.A. GRUPO Z. en
concepte de les subscripcions al diari El Periódico de Catalunya per aquest any 2014.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència 013209-FEXP2014/000003
per al pagament de les factures presentades per EDICIONES PRIMERA PLANA, S.A.
GRUPO Z en concepte de les subscripcions al diari El Periódico de Catalunya per aquest any
2014, i que es detallen a continuació:
Num.Fra
144121

Data
31/03/2014

Import
4.542,00

Nif
A28557908

144122

31/03/2014

6.838,00

A28557908

Tercer
EDICIONES
GRUPO Z
EDICIONES
GRUPO Z

PRIMERA

PLANA,

S.A.

PRIMERA

PLANA,

S.A.

Així mateix consten a l’expedient:
Informe de la cap del departament de comunicació de data 27 de febrer de 2014.
Sol·licitud de compra de data 27 de febrer de 2014.
Informe de l’Interventor General de data 30 de juny de 2014.
Ofici de la cap del departament de compres de data 25 d’agost de 2014.
Informe de la cap del departament de comunicació de data 10 de setembre de 2014.
Informe jurídic de data 18 de setembre de 2014.
Informe emès per l’Interventor General de data 6 d’octubre de 2014 que literalment diu el
següent:
“Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm.Operació

2014 N 101 4911 22001

A

201400063676

Import
11.380,00
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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.”
Fonaments de dret
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 prestació de serveis públics.
Segons reiterada jurisprudència del TS, “l’enriquiment injust, com a principi general i com a
específica acció, forma part, per obra de la jurisprudència, de l’ordenament jurídic, i, en
concret de l’ordenament jurídic administratiu”. Citem per totes la STS de 11 de maig de
2004, rec. cas. 3554/1999. Aquesta 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”.
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, en aquest
cas, de la corresponent despesa, acreditada a l'expedient. A la vista dels fets ressenyats,
en el present cas també s'han acomplert els tràmits que indica l'article 59 del Reial decret
esmentat quant a l’acreditació dels treballs facturats i la conformitat que n'han prestat els
serveis tècnics municipals gestors del contracte.
L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, 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 l’acord adoptat en la sessió de data
12/07/2011.
Conclusió i 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 25/68/1986, de
26 de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal per tal que la Junta de Govern Local
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
Primer.- Aprovar l’expedient de despesa 013209-FEXP2014/000003, corresponent al
Reconeixement de crèdit per al pagament de les factures presentades per EDICIONES
PRIMERA PLANA, S.A. GRUPO Z amb NIF A2855790-8 en concepte de les subscripcions
al diari El Periódico de Catalunya, per aquest any 2014, per un import total de 11.380 euros,
contret a les aplicacions pressupostàries següents:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm.Operació

Import

2014 N 101 4911 22001

A

201400063676

11.380,00

Segon.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, i que han estat
conformades pel tècnic municipal competent, presentades per EDICIONES PRIMERA
PLANA, S.A. GRUPO Z ,amb NIF A2855790-8, i que es detallen a continuació:
Num.Fra
144121
144122

Data
31/03/2014
31/03/2014

Import
4.542,00
6.838,00

Nif
A28557908
A28557908

Tercer
EDICIONES PRIMERA PLANA, S.A. GRUPO Z
EDICIONES PRIMERA PLANA, S.A. GRUPO Z

Tercer.- Procedir conseqüentment a l’abonament en els termes que determina la llei de l’import
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total de 11.380 euros a EDICIONES PRIMERA PLANA, SA GRUPO Z , amb NIF A28557908.
Quart.- Notificar aquesta resolució a la part interessada: EDICIONES PRIMERA PLANA, SA
GRUPO Z, amb NIF A2855790-8.
Cinquè: Comunicar aquesta resolució al departament de comunicació, així com a la Intervenció
i Tresoreria municipals, per al respectiu coneixement i efectes.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n’ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu 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 (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de resolució i
el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
6 CG-2014/4765 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per el pagament de la
factura presentada per Ricoh España, SL l'any 2013, pel que fa al servei de reparació
necessaris del disc dur de servidors terminal server de l'Ajuntament de Badalona.
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència per al pagament de la
factura presentada per RICOH ESPAÑA, S.L. (Nif. B8208017-7) per un import de 148,50
euros, corresponent a l’any 2013, s’han portat a terme i consten a l’expedient, les següents
actuacions:
Informe tècnic de data 18/03/2014.
Informe jurídic de data 18/03/2014.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 24/04/2014.
Vist que, la factura no va ser entregada a la Intervenció General de l’Ajuntament de
Badalona en el exercici pressupostari corresponent a 2013, encara que els treballs es van
executar correctament.
Atès que, l’esmentada factura es el resultat dels serveis realitzats durant l’any 2013 per
Ricoh Espanya, S.L.
Vist que l’esmentada factura ha estat conformada pel tècnic competent responsable dels
serveis realitzats.
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
l’esmentada 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
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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 RICOH ESPANA,
S.L., amb NIF B8208017-7, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària
següent:
Aplicacions Pressupostàries
2014 N 102 4910 21600

Id.Op
A

Núm. Op
201400017905

Import
148,50

SEGON.- Aprovar la factura incorporada a l’expedient, lque ha estat conformada pel tècnic
municipal competent responsable dels serveis realitzats en virtut del conveni, i que es detalla a
continuació: , i atès que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient s’ha complert la
normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra
65079213

Data
24/12/2013

Import
148,50

NIF
B82080177

Tercer
RICOH ESPANA, S.L.

TERCER.- Procedir, conseqüentment, a l’abonament, en els termes que determina la llei, de
l’import de 148,50 euros a RICOH ESPAÑA, S.L. amb NIF B82080177.
QUART.- Comunicar aquesta resolució a:
B8208017-7

RICOH ESPANA, SL

En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu 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 (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
7 CG-2014/4766 DICTAMEN. Complir les resolucions judicials de condemna en costes
a l'Ajuntament de Badalona, aprovar la despesa corresponent i aplicar al pressupost
el pagament material efectuat.
Tipus de document: Complir les resolucions judicials de condemna en costes a l’Ajuntament
en diversos procediments judicials, aprovar la despesa corresponent i aplicar al pressupost
els pagaments materials efectuats.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Interessat: MINISTERI DE JUSTICIA (CIF: S2813600J)
Expedient: 0241-GE-EXT2014/000004
Referència addicional: 751/DASSJ-17/14
Fets
1. Provisió del magistrat del Tribunal Suprem de data 09/07/2013 de fixació dels honoraris,
segons condemna en costes efectuada per interlocutòria de data 23/05/2013, dictada en el
recurs de cassació número 1960/2012 del Tribunal Suprem (dimanant del procediment
d’ofici número 443/2010 del Jutjat Social 2 de Barcelona), per un import de 750,20 EUR,
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expedient 375/AJF-12/10.
2. Diligència d’ordenació de data 07/10/2013 de la secretaria judicial de requeriment de
pagament de les costes judicials segons condemna efectuada per sentència desestimatòria
del recurs de suplicació número: 383/2011 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Sala Social (dimanant del procediment d’ofici número 443/2010 del Jutjat Social 2 de
Barcelona), d’import 800,00 EUR, expedient 375/AJF-12/10.
3. Decret de data 08/10/2013 del secretari judicial de taxació de costes segons condemna
en costes efectuada per sentència de data 03/07/2013 dictada en el recurs procediment
abreujat número: 644/2011-A del Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona,
expedient 121/CON-12/12.
4. Decret de data 15/10/2013 del secretari judicial de taxació de costes segons condemna
en costes efectuada per sentència de data 30/04/2013 dictada en el recurs d’apel·lació
113/2012 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Quarta (dimanant del
recurs procediment abreujat número: 265/2011-F del Jutjat Contenciós Administratiu 13 de
Barcelona), per import de 500,00 EUR, expedient 422/CON-37/11.
5. Interlocutòria de data 10/12/2013 mitjançant la qual es despatxa execució a favor de Eva.
I Marin Dueñas front a l’Ajuntament de Badalona per un import de 131,87 EUR
corresponent a les costes fixades per interlocutòria el 03/10/2013, segons condemna
efectuada per sentència de data 10/07/2012 dictada en el recurs contenciós administratiu
número 578/2010-B (procediment abreujat) del Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de
Barcelona de data 10/07/2012, més 50 EUR fixats provisionalment en concepte
d’interessos, expedient 838/CON-44/10.
6. Consten efectuats per la Tresoreria Municipal a petició d’aquest Servei la consignació
judicial de les quantitats corresponents a les condemnes en costes abans relacionades amb
les següents dades:
Procediment judicial
Recurs cassació núm. 1960/2012
Tribunal Suprem (procediment d’ofici
443/2010 Jutjat Social 2 BCN)
Recurs suplicació núm: 383/2011
TSJC Sala Social (procediment
d’ofici 443/2010 Jutjat Social 2 BCN)
Procediment
abreujat
número:
644/2011-A JCA número 5 de
Barcelona
Recurs apel·lació 113/2012 TSJC
Secció Quarta (procediment abreujat
265/2011-F JCA 13 BCN)
Recurs
procediment
abreujat
número 578/2010-B JCA 5 de
Barcelona

PAGPA
201400019353

Data PAGPA
14/03/2014

Import
750,20
EUR

201400011218

21/02/2014

800,00
EUR

201400009699

13/02/2014

141,37
EUR

201400003152

29/01/2014

500,00
EUR

201400009696

13/02/2014

181,87
EUR

7. Aquests pagaments s’han fet amb el NIF del Ministeri de Justícia S2813600J, amb
independència de l’òrgan judicial, atès que és el titular del número de compte corrent de
consignacions judicials.
8. Al tractar-se d’expedients la tramitació dels quals és la mateixa, per economia
administrativa i també de caràcter econòmic, es fa necessari la tramitació col·lectiva en un
sol expedient per a executar les resolucions judicials i aplicar al pressupost els pagaments
efectuats pendents d’aplicació.
9. L’interventor d’aquest Ajuntament, conforme al que preveuen els articles 213 i següents
del Reial decret legislatiu 2/2014, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), ha informat que existeix consignació
pressupostària per fer front al pagament d’aquesta despesa amb càrrec a la següent
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aplicació pressupostària:
APLICACIÓ
ID.OP
NÚM.OP
IMPORT
PRESSUPOSTÀRIA
2014 N 100 9220 22711
A
201400064087
2.323,44
2014 N 212 9341 35200
A
201400064090
50,00
Fonaments de dret
1. Article 118 de la Constitució espanyola i 17.1 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del
poder judicial, que disposa que totes les persones i entitats públiques, i de forma particular
les parts en un procés, tenen l’obligació, de complir les resolucions judicials en la forma i
termes que s’hi consignin. En constar la fermesa de les resolucions abans esmentades,
procedeix, per raons d’eficàcia i eficiència en l’actuació administrativa i per tal d’evitar
despeses executives innecessàries, aprovar, en la forma prevista i determinada per
aquesta, el pagament de les costes imposades a l’administració municipal, sense ulteriors
tràmits, de conformitat amb les previsions de la legislació sectorial d’aplicació.
2. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, és
l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1-.e) 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.
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. Complir les resolucions judicials de dates 09/07/2013, 07/10/2013, 08/10/2013,
15/10/2013 i 10/12/2013, dictades en relació amb les taxació de les costes judicials en els
procediments judicials: recurs de cassació 1960/2012 del Tribunal Suprem, Sala Social i
recurs de suplicació número 383/2011 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala
Social (dimanants del procediment d’ofici número: 443/2010 del Jutjat Social 2 BCN); recurs
procediment abreujat 644/2011-A del Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de
Barcelona; recurs d’apel·lació número 113/2012 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Secció Quarta (dimanant del recurs procediment abreujat 265/2011-F del Jutjat Contenciós
Administratiu número 13 de Barcelona) i recurs procediment abreujat núm. 578/2010-B del
Jutjat Contenciós Administratiu 5 Barcelona.
Segon. Aprovar l’expedient de despesa 0241-GE-EXT2014/000004, per import total de
2.373,44 EUR corresponent a l’import de les costes i interessos de demora dictades en els
esmentats procediments judicials, amb càrrec a les partides que tot seguit s’indiquen:
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
2014 N 100 9220 22711
2014 N 212 9341 35200

ID.OP

NÚM.OP

IMPORT

A
A

201400064087
201400064090

2.323,44
50,00

Tercer. Aplicar al pressupost els pagaments materials que ja van ser realitzats mitjançant
un pagament no pressupostari d’acord amb el següent detall:
Procediment judicial
PAGPA
Data PAGPA Import
Recurs cassació núm. 1960/2012 201400019353 14/03/2014
750,20
Tribunal Suprem (procediment
EUR
d’ofici 443/2010 Jutjat Social 2
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Procediment judicial
PAGPA
Data PAGPA Import
BCN)
Recurs suplicació núm: 383/2011 201400011218 21/02/2014
800,00
TSJC Sala Social (procediment
EUR
d’ofici 443/2010 Jutjat Social 2
BCN)
Procediment abreujat número: 201400009699 13/02/2014
141,37
644/2011-A JCA número 5 de
EUR
Barcelona
Recurs apel·lació 113/2012 TSJC 201400003152 29/01/2014
500,00
Secció
Quarta
(procediment
EUR
abreujat 265/2011-F JCA 13 BCN)
Recurs
procediment
abreujat 201400009696 13/02/2014
181,87
número 578/2010-B JCA 5 de
EUR
Barcelona
Quart. 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
05/07/2011, 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.
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.
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
8 CG-2014/4767 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per import 723,50
EUR, per les despeses pels serveis de procuradoria en procediment judicial.
Identificació de l’expedient:
Tipus de document: Aprovar el reconeixement de crèdit per import 723,50 EUR per
despeses de procuradora en procediment judicial.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Interessat: VIRGINIA ARAGON SEGURA (NIF: 51909737W)
Expedient: 0241-FEXP2014/000012
Referència addicional: 671/DASSJ-12/14
Fets
1. Moció presentada al Ple municipal, perquè l’Ajuntament iniciï la tramitació per a la
formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Llei 27/2013 de 27 de
desembre de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració, aprovada per l’Ajuntament
Ple en sessió que va tenir lloc el dia 25 de febrer de 2014.
A l’acord esmentat també es facultava i encomanava a l’alcalde la realització de tots els
tràmits necessaris per a l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret
es requerís a favor de la procuradora Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre
Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de l’Ajuntament de
Badalona de forma solidària i indistinta interposés l’escrit pertinent.
2. Aquests poders a favor de la procuradora Virginia Aragón Segura es van atorgar
mitjançant escriptura amb número de protocol 461/2014 del notari el Sr. Ramon Jose
Vazquez Garcia.
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3. L’escrit d’interposició de conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Llei 27/013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local s’ha realitzat
de forma conjunta per 2.393 municipis, d’entre els quals es troba Badalona per la
procuradora Virginia Aragon Segura sota la direcció lletrada de Consolación Alvarez Padilla
i la direcció jurídica de Miquel Roca Junyent i José Antonio Montilla Martos.
4. Vista la Instrucció de la regidora de l’Àrea de Govern i Recursos Humans de data
23/07/2014 a procedir a la tramitació del pagament de la factura presentada per la
procuradora Virginia Aragon Segura número 110/2014.
5. L’esmentada factura ha estat conformada pel cap de Serveis Jurídics i Administració
General, un cop ha quedat acreditat que els treballs han estat realitzats i que l’import és
correcte.
6. L’interventor d’aquest Ajuntament, conforme al que preveuen els articles 213 i següents
del Reial decret legislatiu 2/2014, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), ha informat que existeix consignació
pressupostària per fer front al pagament d’aquesta despesa amb càrrec a la següent
aplicació pressupostària:
Aplicació pressupostària
Id.Op
Núm.Op
Import
2014 N 100 9220 22711
A
201400054072
723,50
Fonaments de dret
1. L'objecte d'aquest expedient és l'aprovació de la factura número: 110/2014, presentada
per la procuradora Virginia Aragon Segura pels treballs de representació d’aquest
Ajuntament, entre d’altres, en el conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Llei
27/2013 de 27 de desembre de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració.
En primer lloc, cal dir que la interposició d’aquest recurs deriva de l’acord plenari de data
25/02/2014 que va ser aprovat pels integrants de tots els grups municipals a excepció del
grup municipal del partit popular, per tant, en el moment de l’aprovació de l’acord, que
comportava una operació econòmica ADO i la prèvia intervenció econòmica de la despesa
ocasionada no es va gestionar l’oportú expedient econòmic administratiu, com si s’hagués
fet, plausiblement, en el cas que l’acord de referència s’hagués instat per part de l’àrea o
àmbit respectiu.
En segon lloc, pel que fa al contractista, l’acord plenari de referència significa que
l’Ajuntament de Badalona es va adherir al present recurs d’inconstitucionalitat, pel que, de
fet, va ser impossible realitzar la consulta prèvia a contractistes atès que per les raons
descrites l’adjudicatari de la representació i direcció lletrada solament podria recaure en
Virginia Aragón Segura i Consolación Alvarez Padilla respectivament.
2. En tractar-se de factures vençudes és d’aplicació 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 al professional 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. En el present cas s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, quant a l’acreditació de la despesa generada en el període indicat i
la conformitat que n’ha prestat el servei municipal gestor.
4. Per tractar-se d’un reconeixement de crèdit per no haver seguit el procediment legal
establert a l’efecte, l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest expedient 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. 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
Primer. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de Virginia Aragon Segura (NIF:
51.909.737-W), la despesa ocasionada en concepte de serveis per a la representació
d’aquest Ajuntament, entre d’altres, en el recurs d’inconstitucionalitat interposat contra la
Llei 27/2013 de 27 de desembre de Racionalització i sostenibilitat de l’administració i
satisfer el seu import amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicació pressupostària
2014 N 100 9220 22711

Id.Op
A

Núm.Op
201400054072

Import
723,50

Segon. Aprovar la factura 110/2014 incorporada a l’expedient presentada per Virginia
Aragon Segura amb NIF: 51.909.737-W.
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
05/07/2011, 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.
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
9 CG-2014/4768 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per import 7.228,04
EUR a favor d'Editorial Aranzadi SA i la despesa corresponent a la subscripció de la
base de dades on line Westlaw.es
Identificació de l’expedient:
Tipus de document: Aprovar el reconeixement de crèdit per import 7.228,04 EUR, per
despeses subscripció on.line westlaw.es
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Interessat: EDITORIAL ARANZADI, SA (CIF: A-81962201)
Expedient: 0241-FEXP2014/000017
Referència addicional: 767/DASSJ-19/14
Fets
1. Aquest Ajuntament disposa des de juny de 2004, segons informació facilitada per
l’empresa Editorial Aranzadi SA, del servei jurídic de consulta de la base de dades online
denominat Base de dades on.line Westlaw.es, amb codi 000007019.
2. Consultat al Departament de Compres d’aquest Ajuntament, que és qui va tramitar
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l’anterior expedient de despesa, resulta que, amb data 13/05/2013 l’esmentada empresa va
oferir aquest servei amb una rebaixa del preu de la subscripció d’11.946,00 EUR a 5.973,00
EUR (IVA exclòs), pel període de l’1 de juliol 2013 a l’1 de juliol de 2014, però condicionat al
compromís de permanència de 24 mesos.
3. Consta presentada amb data 10 de juliol de 2014 la factura corresponent al període de
l’1 de juliol de 2014 a l’1 de juliol de 2015, per un import de 5.973,00 (IVA al 21% exclòs),
amb indicació que el servei es prorrogava automàticament.
4. La factura ha estat conformada pel cap de Servei Jurídic i Administració General adscrit
a l’Assessoria Jurídica per quant aquest Ajuntament resta obligat al compromís de
permanència d’aquesta subscripció per un any mes, d’acord amb la proposta abans
esmentada i acceptada per aquest Ajuntament amb el pagament de la factura del primer
any de l’1 de juliol de 2013 a l’1 de juliol de 2014.
5. L’interventor d’aquest Ajuntament, conforme al que preveuen els articles 213 i següents
del Reial decret legislatiu 2/2014, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), ha informat que existeix consignació
pressupostària per fer front al pagament d’aquesta despesa amb càrrec a la següent
aplicació pressupostària:
Aplicació pressupostària
2014 N 100 9220 22711

Id.Op
A

Núm.Op
201400069307

Import
7.228,04

No obstant això, ha posat de manifest als efectes oportuns, que malgrat tractar-se d’un
contracte menor dels que segon 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 a l’haver realitzat l’encàrrec de paraula, a més a més de no garantir
l’existència de crèdit, no justifica tampoc la idoneïtat, la conveniència i la necessitat de la
contractació.
Fonaments de dret
1. L'objecte d'aquest expedient és l'aprovació de la despesa per import de 7.228,04 euros
per al seu abonament a l’Editorial Aranzadi, SL amb CIF: A81962201, corresponent a la
Base de dades on.line Westlaw.es, 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 treu que l'Ajuntament resti obligat en
Dret al pagament a l'empresa que està prestant 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.
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 obligació adquirida sense haver seguit els tràmits adients establerts
per als contractes menors, l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest reconeixement 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
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Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
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 el reconeixement de crèdit a favor de l’entitat EDITORIAL ARANZADI SA
amb CIF: A-81962201, la despesa ocasionada en concepte de subscripció a la Base de
dades on.line Westlaw.es i satisfer el seu import amb càrrec a l’aplicació pressupostària
següent:
Aplicació pressupostària
2014 N 100 9220 22711

Id.Op
A

Núm.Op
201400069307

Import
7.228,04

Segon. Aprovar la factura incorporada a l’expedient que tot seguit es relacionen
presentades per EDITORIAL ARANZADI SA amb CIF: A-81962201:
Núm.
factura

Data
factura

Concepte

Import

IVA
%

21

2002090210

01/07/2014

Base
de
dades
on.line Westlaw.es.
Codi 000007019

5.973,59

1.254,45

TOTAL
7.228,04

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
05/07/2011, 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.
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
10 CG-2014/4769 DICTAMEN. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit.
Tipus d’acte: Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdits
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient: 020700-CONJ-DIVFRA2014/000009
Ref. addicional: JGL 29.10.14
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:
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Interessat
Factura
NIF
Rendar Ibérica, 92.479
SA
A60465622
Rendar Ibérica, 92.789
SA
A60465622
Rendar Ibérica, 93.079
SA
A60465622
Rendar Ibérica, 93.362
SA
A60465622
Rendar Ibérica, 93.653
SA
A60465622
CP Jaume Ribó,
1-5 (bloc 7)
H59962704
CP Jaume Ribó,
1-5 (bloc 7)
H59962704
CP Jaume Ribó,
1-5 (bloc 7)
H59962704
M.
Magdalena
Cortijo Martínez
36264426G
Comunitat
Propietaris Salou
Edifici D
H59526723
Comunitat
Propietaris Salou
Edifici D
H59526723
Comunitat
Propietaris Salou
Edifici D
H59526723
Comunitat
Propietaris Salou
Edifici D
H59526723
Comunitat
Propietaris Salou
Edifici D
H59526723
Comunitat
Propietaris Salou
Edifici D
H59526723
Comunitat

Data

Concepte

Núm. Exp.

03.02.14

Manteniment
impressora gener
2014
Manteniment
impressora febrer
2014
Manteniment
impressora març
2014
Manteniment
impressora abril
2014
Manteniment
impressora maig
2014

020723FEXP2014/
000002
020723FEXP2014/
000002
020723FEXP2014/
000002
020723FEXP2014/
000002
020723FEXP2014/
000002
021025GEEXT2014/
000003
021025GEEXT2014/
000003
021025GEEXT2014/
000003
021025GEEXT2014/
000015
021025GEEXT2014/
000016
021025GEEXT2014/
000016
021025GEEXT2014/
000016
021025GEEXT2014/
000016
021025GEEXT2014/
000016
021025GEEXT2014/
000016
021025-

03.03.14

01.04.14

02.05.14

02.06.14

2011
Quotes
comunitàries
2011
Derrames
extraordinàries
2012
Quotes
comunitàries
2013

Liquidació renda
lloguer
local
C/Antoni Maura,
15, baixos

2010
Augment
quota
comunitària
2010
Rebuts
extraordinaris
2011
Augment
quota
comunitària
2012
Augment
quota
comunitària
2012
Rebuts
extraordinaris
2013
Augment
quota
comunitària
2013

Rebuts

Partida
Núm. operació
210-922021501
201400051895
210-922021501
201400051895
210-922021501
201400051895
210-922021501
201400051895
210-922021501
201400051895
214-320020200
201400006120
214-320020200
201400006121
214-320020200
201400006120
214-330020200
201400034811
214-330020200
201400037010
214-330020200
201400037011
214-330020200
201400037012
214-330020200
201400037013
214-330020200
201400037014
214-330020200
201400037015
214-3300-

Import
(euros)
6,63

15,49

11,59

12,83

9,75

108,00

112,00

144,00

7.070,30

21,54

96,00

86,16

86,16

320,00

86,16

448,00
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extraordinaris

Propietaris Salou
Edifici D
H59526723
Inmobiliaria
Tobir, SA
A08285967
Comunitat
Propietaris
Termes
Romanes 3 s
H60096807
Comunitat
Propietaris
Termes
Romanes 3 s
H60096807
Comunitat
Propietaris Alfons
XIII, 382
H59705905
CP
Baldomer
Solà, 13-15
H63742480

2013

Rescabalament
IBI locals R7-R8Q6
C/Riu
Congost, 5-9

2011

20200
201400037016
214-922020200
201400044628

021025GEEXT2014/
000018

214-931020200
201400051563

Regularització
quotes exercicis
2013

021025GEEXT2014/
000018

214-931020200
201400068277

2013
Quotes extres
Liquidació exercici
2013
local
Departament de la
Dona

021025GEEXT2014/
000019
021025GEEXT2014/
000021

2.041,43

78,74

Regularització
quotes exercicis
2011
2013

2013

GEEXT2014/
000016
021025GEEXT2014/
000017

93,83

214-320020200
201400052140
214-320020200
201400053853

240,00

26,94

Fonaments de dret
1. L’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, permet l’acumulació de procediments,
amb unicitat en la seva resolució, quan presentin característiques que guardin identitat
substancial o íntima connexió, com ara els expedients relacionats en els antecedents.
2. D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes
despeses constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de
l’efectiva prestació dels serveis, acreditada als expedients.
3. A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del
Reial decret esmentat quant a l’acreditació de les despeses generades i la conformitat que
n’han prestat els departaments municipals gestors.
4. 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 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.
5. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació
han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta
de resolució.
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 que es relacionen a continuació, en haver
estat conformats 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:
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Interessat
Factura
NIF
Rendar
Ibérica, 92.479
SA
A60465622
Rendar
Ibérica, 92.789
SA
A60465622
Rendar
Ibérica, 93.079
SA
A60465622
Rendar
Ibérica, 93.362
SA
A60465622
Rendar
Ibérica, 93.653
SA
A60465622
CP Jaume Ribó,
1-5 (bloc 7)
H59962704
CP Jaume Ribó,
1-5 (bloc 7)
H59962704
CP Jaume Ribó,
1-5 (bloc 7)
H59962704
M.
Magdalena
Cortijo Martínez
36264426G
Comunitat
Propietaris
Edifici D
H59526723
Comunitat
Propietaris
Edifici D
H59526723
Comunitat
Propietaris
Edifici D
H59526723
Comunitat
Propietaris
Edifici D
H59526723
Comunitat
Propietaris
Edifici D
H59526723
Comunitat
Propietaris
Edifici D
H59526723
Comunitat

Data

Concepte

Núm. Exp.

03.02.14

Manteniment
impressora
gener 2014
Manteniment
impressora
febrer 2014
Manteniment
impressora març
2014
Manteniment
impressora abril
2014
Manteniment
impressora maig
2014

020723FEXP2014/
000002
020723FEXP2014/
000002
020723FEXP2014/
000002
020723FEXP2014/
000002
020723FEXP2014/
000002
021025GEEXT2014/
000003
021025GEEXT2014/
000003
021025GEEXT2014/
000003
021025GEEXT2014/
000015
021025GEEXT2014/
000016
021025GEEXT2014/
000016
021025GEEXT2014/
000016
021025GEEXT2014/
000016
021025GEEXT2014/
000016
021025GEEXT2014/
000016
021025-

03.03.14

01.04.14

02.05.14

02.06.14

2011
Quotes
comunitàries
2011
Derrames
extraordinàries
2012
Quotes
comunitàries
2013

Liquidació renda
lloguer
local
C/Antoni Maura,
15, baixos

2010
Salou

Augment quota
comunitària
2010

Salou

Rebuts
extraordinaris
2011

Salou

Augment quota
comunitària
2012
Augment quota
comunitària

Salou

2012
Rebuts
extraordinaris

Salou

2013
Salou

Augment quota
comunitària
2013

Rebuts

Partida
Núm. operació
210-922021501
201400051895
210-922021501
201400051895
210-922021501
201400051895
210-922021501
201400051895
210-922021501
201400051895
214-320020200
201400006120
214-320020200
201400006121
214-320020200
201400006120
214-330020200
201400034811
214-330020200
201400037010
214-330020200
201400037011
214-330020200
201400037012
214-330020200
201400037013
214-330020200
201400037014
214-330020200
201400037015
214-3300-

Import
(euros)
6,63

15,49

11,59

12,83

9,75

108,00

112,00

144,00

7.070,30

21,54

96,00

86,16

86,16

320,00

86,16

448,00
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extraordinaris

Propietaris Salou
Edifici D
H59526723
Inmobiliaria Tobir,
SA
A08285967
Comunitat
Propietaris
Termes Romanes
3s
H60096807
Comunitat
Propietaris
Termes Romanes
3s
H60096807
Comunitat
Propietaris Alfons
XIII, 382
H59705905

2013

2011

20200
201400037016
214-922020200
201400044628

021025GEEXT2014/
000018

214-931020200
201400051563

Regularització
quotes exercicis
2013

021025GEEXT2014/
000018

214-931020200
201400068277

Quotes extres

021025GEEXT2014/
000019

214-320020200
201400052140

Liquidació
exercici
2013
local
Departament de
la Dona

021025GEEXT2014/
000021

214-320020200
201400053853

2013

2.041,43

78,74

Regularització
quotes exercicis
2011
2013

2013
CP
Baldomer
Solà, 13-15
H63742480

Rescabalament
IBI locals R7-R8Q6
C/Riu
Congost, 5-9

GEEXT2014/
000016
021025GEEXT2014/
000017

93,83

240,00

26,94

SEGON.- Instar al Departament de Patrimoni perquè incoï els corresponents expedients per
repercutir les despeses aprovades mitjançant els expedients 021025-GE-EXT2014/000003 i
021025-GE-EXT2014/000016 als usuaris dels locals cedits, d’acord amb els informes de la
Intervenció municipal, de dates 9 i 26 de setembre de 2014, respectivament.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
11 CG-2014/4770 DICTAMEN. Aprovar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona de dos
recursos materials del Catàleg de Serveis 2014 en el marc del Pla Xarxa de Governs
Locals 2012-2015 (RETIRAT).
12 CG-2014/4771 DICTAMEN. Aprovació i atorgament de bonificacions sobre preus
públics liquidats per utilització d’instal·lacions esportives municipals en el període
2014 de la temporada 2013-2014 als clubs integrants de Badalona Bàsquet Base.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Aprovació i atorgament de les bonificacions percentuals sobre les tarifes
per la utilització durant la temporada 2013-2014 d’instal·lacions esportives municipals,
previstes a l’article 4.3 de l’OGPP, a les entitats integrants del conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Badalona i clubs associats a l’entitat Badalona Bàsquet Base, per a
l’exercici 2014, que escaiguin.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: No exhaureix la via administrativa.
Interessat: Clubs integrants de l’entitat “Badalona Bàsquet Base” concernits en aquest
expedient
Núm. expedient: 020700-GE-INF2014/000001
Ref. addicional: 446/DCB-1/14
Fets
1. En data 24 de novembre de 2008, es va signar un Conveni de col·laboració per a la
promoció de l’esport base, entre l’Ajuntament de Badalona i els clubs integrants de l’entitat
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Badalona Bàsquet Base, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 18 de
novembre de 2008, amb la finalitat, entre d’altres, de determinar el percentatge de
bonificació percentual que correspon a cada entitat sobre les tarifes per utilització
d’instal·lacions esportives municipals.
D’acord amb la clàusula sisena del conveni esmentat, en data 28 de novembre de 2012,
l’alcalde va aprovar la pròrroga del conveni pel període de dos anys, de l’1 de gener de
2013 fins al 31 de desembre de 2014.
2. L’objecte de l’esmentat conveni és acordar un sistema d’indicadors, que s’adjunta al
present conveni com a annex 1, que posa de manifest la realitat esportiva i social de les
entitats i clubs esportius de la ciutat relacionats amb l’esport del bàsquet base, amb el
resultat de l’elaboració d’un estudi tècnic, l’execució del qual servirà de base objectiva per
determinar el percentatge de bonificació i/o subvenció que correspongui a cada entitat.
3. En data 22 de setembre de 2014, el cap del Servei d’Esports i Joventut, de la Regidoria
d’Educació, Esports i Joventut, ha informat del següent:
(...)
“Primera.- En sessió de data 18 de novembre de 2008, la Junta de Govern Local va aprovar
el conveni de col·laboració entre l’ajuntament i els clubs de bàsquet integrants del Badalona
Bàsquet Base per a la promoció de l’esport de base a la ciutat, signat en data 24 del mateix
mes, aquest conveni, amb una durada inicial de quatre anys amb data vigent fins al 31 de
desembre de 2012, es va prorrogar es va prorrogar per un període de dos anys segons
resolució de l’Alcalde de data 28 de novembre de 2012.
L’objecte del conveni és acordar l’establiment d’un sistema d’indicadors (elaborat del grup
de treball constituït en data 27 de juny de 2008) que posa de manifest la realitat esportiva i
social de les entitats i clubs esportius de la ciutat relacionats amb l’esport del bàsquet base,
amb el resultat de l’elaboració d’un estudi tècnic, l’execució del qual ha de servir de base
objectiva per determinar el percentatge de bonificació i/o subvenció que correspongui a
cada entitat. El text del conveni de referència, el seu annex 1 “sistema d’indicadors” i
l’aplicació del sistema d’indicadors a la temporada 2013-2014, s’adjunten com a documents
annex al present informe, així mateix s’annexa també còpia de la resolució de la pròrroga
del conveni.
Segona.- Els beneficiaris d’aquest conveni són les següents entitats amb les particularitats
que estableix el pacte segon del conveni:
• Badalona Bàsquet Base, domiciliada a Badalona, Ausiàs March, 61-77, amb CIF: G61913588.
• Club Maristes Ademar, domiciliada a Badalona, Dos de maig, 67, amb CIF: G-58627696.
• Club Bàsquet Sant Josep, domiciliada a Badalona, pl. Rector Rifé, s/n, amb CIF: G62369897.
• Badalona Bàsquet Club, domiciliada a Badalona, Sant Ramón, 38-40 amb CIF: G61119459.
• Associació Esportiva Badalonès, domiciliada a Badalona, Plaça del Gas, s/n, amb CIF:
G-61111282.
• Associació Esportiva Sant Andreu de Natzaret, domiciliada a Badalona, Arnús, 16-18,
amb CIF: G-58620956.
• Associació Esportiva Ronda, domiciliada a Badalona, Ronda Sant Antoni de Llefià, Bloc
10, amb CIF:G-60923422.
• Círcol Catòlic de Badalona, domiciliada a Badalona, Sant Anastasi, 2, amb CIF: G08713349.
• Associació Bàsquet Badalona, domiciliada a Badalona, plaça del Gas s/n amb CIF:
G63933634.
• Associació Esportiva Minguella, domiciliada a Badalona, Santa Madrona, 75, amb CIF:G59341040.
Tercera.- El conveni fixa en el seu pacte tercer el sistema d’atorgament de les quantitats
econòmiques en aplicació de l’estudi tècnic amb la relació d’indicadors confeccionat de
comú acord amb els clubs signants amb les dades facilitades per les entitats que han de
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servir de base per determinar el percentatge de bonificació i/o subvenció que correspongui
a cada entitat.
Quarta.- Per tal de donar compliment al procediment de gestió establert al pacte tercer, cal
tenir en compte les següents dades específiques per l’exercici 2014: la temporada 20132014 comprèn el període que va de setembre de 2013 a juny de 2014. S’ha determinat el
percentatge de bonificació un cop finalitzada la temporada i per tant un cop s’ha disposat
d’informació exacte en relació al grau d’utilització de les instal·lacions esportives municipals.
A partir d’aquesta informació, les dades que ens permeten conèixer quines són les
quantitats pendents de pagament per part dels clubs signants en funció de la liquidació real
per a l’ús d’instal·lacions esportives durant la temporada 2013-14 són les següents:
Associació Esportiva Badalonès
ANY
CONCEPTE
2014
VARIES INSTAL·LACIONS
E21172/2014 7.637,38
Badalona Bàsquet Club
ANY
CONCEPTE
E21174/2014 9.980,56
2014
VARIES INSTAL·LACIONS
Círcol Catòlic
ANY
CONCEPTE
2014
VARIES INSTAL·LACIONS
E21176/2014 11.884,67
Club Maristes Ademar
ANY
CONCEPTE
2014
VARIES INSTAL·LACIONS
E21168/2014 8.963,49
Associació Esportiva Minguella
ANY
CONCEPTE
2014
VARIES INSTAL·LACIONS
E21166/2014 19.198,99
Associació Bàsquet Badalona
ANY
CONCEPTE
2014
VARIES INSTAL·LACIONS
E21161/2014 10.207,87
Associació esportiva Ronda
ANY
CONCEPTE
2014
VARIES INSTAL·LACIONS
E21193/2014 17.109,51
Associació esportiva Sant Andreu de Natzaret
ANY
CONCEPTE
2014
VARIES INSTAL·LACIONS
E21163/2014 14.813,16
Club Bàsquet Sant Josep de Badalona
ANY
CONCEPTE
2014
VARIES INSTAL·LACIONS
E21165/2014 4.194,36
A partir d’aquestes dades el percentatge de bonificació sobre els preus públics que
correspon atorgar en cada cas, a partir de l’aplicació de l’estudi tècnic, és el següent:
Aplicació
LIQUIDACIÓ
indicadors
PISTES 2013- DIFERÈNCIA
estudi tècnic 14
2013-14

% BONIF.

9.431,57

9.980,56

-548,99

94,50

%

AE Minguella

13.288,15

19.198,99

-5.910,84

69,21

%

AE Badalonés

11.307,39

7.637,38

3.670,01

100,00

%

Maristes Ademar

9.090,51

8.963,49

127,02

100,00

%

CB Sant Josep

9.431,57

4.194,36

5.237,21

100,00

%

CLUBS
Badalona Bàsquet Club
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Círcol
Catòlic
Badalona

de
9.156,10

11.884,67

-2.728,57

77,04

%

Sant Andreu de Natzaret

9.602,10

14.813,16

-5.211,06

64,82

%

A.B.B.

9.536,51

10.207,87

-671,36

93,42

%

CB Ronda

9.156,10

17.109,51

-7.953,41

53,51

%

CONCLUSIÓ
Per tot això exposat, en aplicació del conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de
Badalona i els clubs esportius associats a l’entitat Badalona Bàsquet Base en data 24 de
novembre de 2008 i prorrogat per un període de dos anys segons resolució de l’Alcalde de
data 28 de novembre de 2012, en el que queda sobradament acreditat que concorren raons
de caràcter esportiu i d’interès social en relació a les activitats que desenvolupen les
entitats referenciades a la consideració segona del present informe en els termes que
estableix l’article 4.3 de la vigent Ordenança general reguladora de preus públics i a l’article
44 de la Llei d’Hisendes Locals, el sotasignat informa favorablement les bonificacions
fixades a la consideració quarta sobre els preus públics liquidats per la utilització de les
instal·lacions esportives municipals per a la temporada 2013-2014, en el període comprès
en l’exercici 2014, a les entitats de referència.”
(...)
4. La Intervenció municipal ha informat favorablement l’expedient en data 14 d’octubre de
2014.
Fonaments de dret
1. Les tarifes de preus públics per la utilització d’instal·lacions esportives municipals
s’especifiquen en l’annex de l’Ordenança general reguladora de preus públics vigent. El
paràgraf tercer de l’article 4 de l’esmentada Ordenança general preveu la possibilitat de
subscriure convenis de col·laboració amb entitats sense ànim de lucre, per raons de
caràcter benèfic, esportiu,...que tinguin per finalitat el desenvolupament d’activitats
d’aquella naturalesa, en les que s’estableixin bonificacions de fins el 100% sobre les tarifes
que corresponguin.
En aquest expedient es proposa, si escau, l’aprovació i l’atorgament dels percentatges de
bonificació de les tarifes dels preus públics per la utilització de les instal·lacions esportives
municipals, a cadascun dels clubs associats a l’entitat Badalona Bàsquet Base, d’acord
amb l’establert en el Conveni aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data
18.11.2008 i signat en data 24.11.2008, prorrogat per resolució de l’alcalde de data 28 de
novembre de 2012, i amb l’estudi annex a l’informe tècnic que s’adjunta en aquest
expedient.
2. L’article 9.3 de l’Ordenança fiscal general estableix que per poder gaudir de qualsevol
dels beneficis tributaris regulats per les ordenances municipals a l’empara de les potestats
d’autoregulació que confereixen les lleis als municipis, els interessats, no hauran de tenir
deutes pendents de pagament en període executiu amb l’hisenda municipal, llevat que
aquests es trobin pendents de pagament en període executiu, tinguin concedit, a la vegada
ajornament o fraccionament, o estigui vàlidament acordada la seva suspensió. Això no
obstant, l’interessat podrà esmenar aquest impediment si els liquida amb anterioritat a la
proposta de resolució de l’expedient que decideixi sobre la procedència o no del benefici
tributari sol·licitat.
3. L’òrgan competent per aprovar aquest expedient és la Junta de Govern Local, en virtut
de la delegació realitzada per l’Ajuntament Ple en sessió de data 12 de juliol de 2011.
4. Conforme les previsions de l’article 123.1 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
caldrà sotmetre aquesta proposta a estudi, informe i consulta de la Comissió Informativa de
l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda, pel fet que la Junta de Govern Local actua amb
competències delegades; no obstant, en el cas que l’acord s’hagi de declarar urgent, no
serà necessari donant compte posteriorment d’aquesta resolució a la Comissió Informativa..
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5. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació
han d’informar els expedients que els 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. Aprovar i atorgar a les entitats integrants del Conveni de col·laboració per a la
promoció de l’esport base, entre l’Ajuntament de Badalona i els clubs de bàsquet integrants
de l’entitat Badalona Bàsquet Base, les següents bonificacions de les tarifes per la utilització
d’instal·lacions municipals, per a l’exercici 2014, d’acord amb els criteris establerts en el propi
Conveni, en l’estudi annex a aquest, i segons l’informe tècnic emès pel cap del Servei
d’Esports i Joventut en data 22.09.2014, i tenint en compte l’establert a l'article 4.3 de
l’Ordenança general reguladora dels preus públics. I en conseqüència, anul·lar els rebuts
enumerats en l’apartat tercer dels antecedents.

CLUBS
Badalona Bàsquet Club

Aplicació
LIQUIDACIÓ
indicadors
estudi
tècnic PISTES 2013-14
2013-14

DIFERÈNCIA % BONIF.

9.431,57

9.980,56

-548,99

94,50

%

AE Minguella

13.288,15

19.198,99

-5.910,84

69,21

%

AE Badalonés

11.307,39

7.637,38

3.670,01

100,00 %

Maristes Ademar

9.090,51

8.963,49

127,02

100,00 %

CB Sant Josep

9.431,57

4.194,36

5.237,21

100,00 %

Círcol Catòlic de Badalona

9.156,10

11.884,67

-2.728,57

77,04

%

Sant Andreu de Natzaret

9.602,10

14.813,16

-5.211,06

64,82

%

A.B.B.

9.536,51

10.207,87

-671,36

93,42

%

CB Ronda
9.156,10
17.109,51
-7.953,41
53,51 %
Per tal de poder gaudir de les bonificacions indicades, els interessats no hauran de tenir
deutes pendents de pagament en període executiu amb l’hisenda municipal, llevat que
aquests es trobin pendents de pagament en període executiu, tinguin concedit, a la vegada
ajornament o fraccionament, o estigui vàlidament acordada la seva suspensió.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
13 CG-2014/4772 DICTAMEN. Aprovar la sol·licitud de subvenció en el Marc de la
Convocatòria 2014 del Catàleg de concertació del pla "Xarxa de Governs Locals
2012-2015" de la Diputació de Barcelona.
Tipus d’Acord: Aprova la sol·licitud de subvenció consistent en préstec de material esportiu
en el marc de la convocatòria 2014 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: Expt. 235/B14-2014
Antecedents
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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, 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.
2. 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.
3. La Junta de Govern de la Diputació va aprovar en data 30 de gener de 2014 el Catàleg
de concertació i el règim regulador aplicable per l’any 2014. 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 5 de febrer de 2014.
4. La resolució de l’alcalde de data 24 de febrer 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 2014 del Pla ‘Xarxa de Governs Locals 2012-2015, així com les
corresponents tramitacions en les lletrades Judith Barroso Guevara, Raquel García
Redondo, Carme Torrens Bartomeu i Remedios Hijano Cruzado.
5. Informe emès pel cap del Servei d’Esports i Joventut en data 13 d’octubre de 2014 i
registre d’entrada al Servei Jurídic en data 15/10/2014, d’acord amb el qual cal tramitar la
sol·licitud de préstec de material esportiu relacionades a continuació:
Programa de concertació: Esport local: activitats esportives
Codi Recurs: 4151
Tipus de recurs: Préstec de material esportiu
Documentació annexa: Formulari de dades tècniques C161
Activitat: Marxa Solidària per la Diversitat
Material sol·licitat: 1 arc inflable + inflador de tubina d’aire continu 1 xutòmetre de handbol
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
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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
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 2014 del Pla estableix en el seu apartat primer, que la
concessió d’un recurs inclòs en el Catàleg de l’any 2014 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
2014 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 2014 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.
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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 consistent en préstec de material esportiu 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
2014 i règim regulador aprovats per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en
sessió de data 30 de gener de 2014 (BOP de 5 de febrer 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 el formulari de sol·licitud electrònica i la documentació
annexa complementària normalitzada, informe i document obrants a l’expedient de
referència:
Programa de concertació: Esport local: activitats esportives
Codi Recurs: 4151
Tipus de recurs:Préstec de material esportiu
Documentació annexa: Formulari de dades tècniques C161
Activitat: Marxa Solidària per la Diversitat
Material sol·licitat: 1 arc inflable + inflador de tubina d’aire continu 1 xutòmetre de handbol
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 24 de febrer de 2014, les lletrades municipals
Judith Barroso Guevara, secretària delegada de la Comissió Informativa de caràcter
permanent de l’Àmbit d’Atenció a les Persones, i Raquel García Redondo, secretària
delegada suplent en la mateixa, així com als titulars de la secretaria i la intervenció
municipals.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
14 CG-2014/4773 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit pel pagament de les
factures presentades per TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, corresponents als anys
2012 i 2013 pel que fa al consum de telèfon de les escoles d'educació Infantil i
Primària de Badalona.
Identificació de l’expedient
Tipus: Reconeixement de crèdit per aprovar el pagament de les factures presentades per
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, corresponents als anys 2012 i 2013 pel que fa al consum
de telèfon de les escoles d’educació Infantil i Primària de Badalona.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local Pública
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Expedient: 131/U16-2014
Ref. Addicional: 082200-GE-EXT2014/000005
Interessat: TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU
CIF: A82018474
Import: 56.882,14 €
Antecedents
1. En data 15 de maig de 2014, la cap del Servei d’Obres, Projectes i Manteniment de
l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut va emetre Informe tècnic en relació a les factures
pendents de pagament a l’empresa Telefónica de España, SAU, corresponent als anys
2012 i 2013, en concepte de consum de telèfon de les escoles d’educació Infantil i Primària
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de Badalona.
2. En data 26 de setembre de 2014, la Intervenció municipal ha informat favorablement el
reconeixement de crèdit a favor de Telefónica de España, SAU- CIF- A82018474 i la
despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
2014 N 323 3205 22200

Id.Op
A

Núm. Op
201400041035

Import
56.882,14

Fonaments de Dret
1. 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.”
2. L’òrgan competent per a l’aprovació d’un reconeixement 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 això, l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de
Govern local, en acord adoptat en la sessió de data 12/07/2011.Atès que la competència
per aprovar aquesta proposta d’acord és a l’abast de la Junta de Govern Local, per
delegació del Ple de l’Ajuntament, atorgada mitjançant acord plenari de data 12 de juliol de
2011, 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 ROFRJEL, aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
Proposta d’Acord
En conseqüència, 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 28
de novembre (ROFRJEL), 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 Telefónica de
España, SAU- CIF- A82018474, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació
pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
2014 N 323 3205 22200

Id.Op
A

Núm. Op
201400041035

Import
56.882,14

SEGON.- APROVAR el pagament de les factures presentades per Telefónica de España,
SAU- CIF- A82018474, per l’import total de 56.882,14 €, d’acord amb l’informe tècnic emès
per la cap del Servei d’Obres, Projectes i Manteniment de l’Àrea d’Educació, Esports i
Joventut i d’acord amb el llistat de factures següent:
Núm. Relació/Factura
Part
relació
T00111622012H2312600
T00111622012I2837600
T00111622012J3327100
T00111622012K3859000
T00111622012L4429900

F/Emis/

Import

ag-12
set-12
oct-12
nov-12
des-12

726,01
1.172,36
3.702,99
3.669,95
3.491,29
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TA3YN0386994
TA3YO0383176
TA3YP0380634
TA42B0371852
TA42C0369535
TA4620367992
TA4630364251
TA4640357332
TA4650355190
TA4660348381
TA4670338499
TA3YN0386998
TA3YO0383180
TA3YP0380638
TA3YQ0374429
TA42B0371856
TA42C0369539
TA4620367996
TA4630364255
TA4640357336
TA4650355194
TA4660348385
TA4670338503
TA42B0371871
TA42C0369554
TA4620368011
TA4630364270
TA4640357351
TA4650355209
TA4660348400
TA4670338518
TOTAL RESTA 2012

19/01/2012
19/02/2012
19/03/2012
19/05/2012
19/06/2012
19/07/2012
19/08/2012
19/09/2012
19/10/2012
19/11/2012
19/12/2012
19/01/2012
19/02/2012
19/03/2012
19/04/2012
19/05/2012
19/06/2012
19/07/2012
19/08/2012
19/09/2012
19/10/2012
19/11/2012
19/12/2012
19/05/2012
19/06/2012
19/07/2012
19/08/2012
19/09/2012
19/10/2012
19/11/2012
19/12/2012

79,13
86,80
113,63
77,36
102,16
117,97
71,16
32,10
142,37
104,24
97,91
74,31
123,37
131,37
106,87
68,85
81,74
103,97
67,70
40,66
117,28
158,45
139,37
110,84
146,94
188,94
68,31
24,71
143,89
155,98
140,12
15.981,10

Document ANNEX núm. 2 – LLISTAT DE FACTURES A PAGAR PER L’AJUNTAMENT DE
BADALONA CORRESPONENTS AL CONSUM TELEFÒNIC, DE LES ESCOLES, DE
L’ANY 2013.
Núm. Relació/factura
T00111622013A4836300
T00111622013B5346200
T00111622013C5855900
T00111622013D6445100
T00111622013E6861700
T00111622013F7349000
T00111622013G7877100
T00111622013H8351800
T00111622013I8845200
T00111622013J9326100
T00111622013K9813400
T00111622013L0235300

F/Emis/
gen-13
feb-13
març-13
abr-13
maig-13
juny-13
jul-13
ag-13
set-13
oct-13
nov-13
des-13

Import
2.523,96
3.309,27
3.214,67
2.943,78
3.399,24
3.469,61
3.895,78
2.210,81
967,90
3.797,83
3.643,83
3.294,57
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TA4680332615
TA49I0321989
TA4CY0316570
TA4CZ0310797
TA4D00303190
TA4D10300457
TA4D20294665
TA4D30290197
TA4D40282910
TA4JE0280102
TA4JF0276347
TA4JG0269661
TA4680332619
TA49I0321993
TA4CY0316574
TA4CZ0310801
TA4D00303194
TA4D10300461
TA4D20294669
TA4D30290201
TA4D40282914
TA4JE0280106
TA4JF0276351
TA4JG0269665
TA4680332632
TA49I0322006
TA4CY0316587
TA4CZ0310814
TA4CZ0310814
TA4D00303207
TA4D10300474
TA4D20294682
TA4D30290214
TA4D40282927
TA4JE0280119
TA4JF0276364
TA4JG0269678
TOTAL ANY 2013
TOTAL ANYS 2012 I 2013

19/01/2013
19/02/2013
19/03/2013
19/04/2013
19/05/2013
19/06/2013
19/07/2013
19/08/2013
19/09/2013
19/10/2013
19/11/2013
19/12/2013
19/01/2013
19/02/2013
19/03/2013
19/04/2013
19/05/2013
19/06/2013
19/07/2013
19/08/2013
19/09/2013
19/10/2013
19/11/2013
19/12/2013
19/01/2013
19/02/2013
19/03/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/05/2013
19/06/2013
19/07/2013
19/08/2013
19/09/2013
19/10/2013
19/11/2013
19/12/2013

72,72
108,82
105,77
102,12
107,74
112,69
115,76
74,39
37,32
114,31
137,41
126,57
71,7
121,05
133,66
115,78
142,4
152,39
147,85
138,13
19,10
134,71
121,76
118,20
97,92
145,16
121,31
9,83
188,53
148,84
165,11
173,50
61,80
21,56
169,34
157,95
136,59
40.901,04
56.882,14

TERCER.- NOTIFICAR el present Acord als interessats i al departament gestor.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
15 CG-2014/4774 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de Model
Sound SL, amb NIF B65413908 i d'import 242 euros pel servei de megafonia i so per
donar a conèixer l'atorgamet de tres banderes blaves a les platges de Badalona.
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: 0516107-GE-EXT2014/000002
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 8/PLA-1/14
Procediment d’adjudicació: GE-EXT GE-EXT Despeses exercicis Tancats
Objecte de l’expedient: Servei de megafonia i so per donar a conèixer l'atorgament de 3
banderes blaves a les platges de Badalona
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 30/06/2014
Informe jurídic de data 30/06/2014.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 10/07/2014
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.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de MODEL SOUND, SL
,amb NIF B6541390-8, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària
següent:
Aplicacions Pressupostàries
2014 N 431 1721 22799

Id.Op
A

Núm. Op
201400045117

Import
242,00

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
A/177

Data
10/03/2014

Import
242

Aplic

NIF
B6541390-8

Tercer
MODEL SOUND, SL

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a MODEL SOUND, SL
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
16 CG-2014/4775 DICTAMEN. Acceptar l'ajut del compromís assumit per la Diputació
en relació amb els complements dels preacords assolits en el marc de les Meses de
Ajuntament de Badalona –Secretaria General –Actes Sessió núm. 48 / 29-10-14 pag.
32
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 sobre actuacions de
reurbanització de carrers
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Acceptació de l’ajut del compromís assumit per la Diputació de Barcelona en
relació amb els complements dels preacords assolits en el marc de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
N/Expedient: 35/SUBVE-2/14
Expedient: 2013/0008533
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Objecte: Urbanització del carrer Mossèn Anton Romeu, entre avinguda Martí Pujol i Sant
Ignasi de Loiola – Reurbanització del carrer del Mar – Urbanització dels terrenys de l’antiga
Cordeleria Domènech
Import: 1.400.000 €
Antecedents
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’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 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.
Les actuacions sol·licitades van ser les següents:
Títol de la necessitat
Urbanització del carrer Mossèn Anton Romeu, entre avinguda Martí
Pujol i Sant Ignasi de Loiola
Àmbit de concertació Creació d’equipaments i d’infraestructures.
Classe de recurs
Ajut econòmic
Periodificació
Any 2014 – 740.000 €
Import sol.licitat
950.000,00 €
Títol de la necessitat Reurbanització del carrer del Mar
Àmbit de concertació Manteniment d’equipaments i d’infraestructures.
Classe de recurs
Ajut econòmic
Periodificació
Any 2014 – 360.000 €
Import sol.licitat
450.000 €
Títol de la necessitat Urbanització dels terrenys de l’antiga Cordeleria Domènech
Àmbit de concertació Creació d’equipaments i d’infraestructures.
Classe de recurs
Ajut econòmic
Periodificació
Any 2014 – 300.000 €
Import sol.licitat
350.000 €
4. En data 30/09/2014, el Diputat delegat per a la Cooperació Local va resoldre, en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, els ajuts sol·licitats descrits a l’apartat
anterior.
5. 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.
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
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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 del compromís assumit per la Diputació de Barcelona en
relació amb els complements dels preacords assolits en el marc de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” sobre les actuacions següents:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Necessitat
Any 2014
Àmbit de concertació
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Necessitat
Any 2014
Àmbit de concertació
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Necessitat
Any 2014
Àmbit de concertació

Ajuntament de Badalona
P0801500J
Urbanització del carrer Mossèn Anton Romeu, entre avinguda
Martí Pujol i Sant Ignasi de Loiola
740.000 €
Creació d’equipaments i infraestructures
Ajuntament de Badalona
P0801500J
Reurbanització del carrer del Mar
360.000 €
Manteniment d’equipaments i infraestructures
Ajuntament de Badalona
P0801500J
Urbanització dels terrenys de l’antiga Cordeleria Domènech
300.000 €
Creació d’equipaments i infraestructures

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 segon de la resolució de concessió
abans esmentada còpia de la qual s’adjunta a aquesta resolució.
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 de la Junta de
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Govern Local que es dugui a terme, per al seu debat i aprovació, si escau, prèvia declaració
d’urgència.
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
resolució a la Diputació de Barcelona i es comuniqui a la Intervenció i Tresoreria municipals,
per al respectiu coneixement i efectes.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
17 CG-2014/4776 DICTAMEN. Aprovar el conveni de col·laboració per al
desenvolupament del programa de suport als ajuntaments per a l'Impuls dels Serveis
de Mediació Ciutadana, en el marc del Pla de concertació de l’àmbit de suport a
serveis i activitats 2014.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Aprovació de la signatura i la minuta del conveni de col.laboració entre
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona per al desenvolupament del programa
de suport als ajuntaments per a l’ Impuls dels Serveis de Mediació Ciutadana, en el marc
del Pla de concertació de l’àmbit de suport a serveis i activitats en l’exercici 2014
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Interessat: DIPUTACIÓ DE BARCELONA, NIF P0800000B
Antecedents
1. El 13 de maig de 2014, va tenir entrada al Registre General d’aquest ajuntament la
notificació del decret del Diputat Delegat per a la Cooperació Local de la diputació de
barcelona, de data 23 d’abril de 2014, dictat a proposta de la diputada delegada d’
Educació, Igualtat i Ciutadania, en el qual s’aprovaven els ajuts, mitjançant conveni
específic, per al desenvolupament del programa de suport als ajuntaments per a l’impuls
dels serveis de mediació ciutadana en el marc del Pla de concertació de l’àmbit de suport a
serveis i activitats.
Arran de l’aprovació per part de la Diputació de Barcelona, del Pla de concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, es va aprovar l’acció concertada entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona, per a la posada en marxa de l’equip de
mediació ciutadana.
El 31 de maig de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions
d’assistència i cooperació local, així com el seu Protocol General.
El 14 de novembre de 2013, el regidor de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Participació, va
sol·licitar la pròrroga d’aquest conveni, per tal de mantenir l’equip de mediació a Badalona.
En conseqüència, a l’esmentat decret de 23 d’abril, s’aprova l’aportació econòmica per al
desenvolupament del Programa de suport als ajuntaments per a l’impuls dels serveis de
mediació ciutadana, de 42.750,-€ per a l’Ajuntament de Badalona.
2. En l’esmentada resolució, s’aprovava també la minuta de la pròrroga del conveni
regulador de l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona als ajuntaments.
3. En data 28 de juliol de 2014, la cap del departament de Participació Ciutadana ha emès
un informe tècnic en el qual proposa que s’aprovi la minuta i signatura del “Conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Badalona i la Diputació de Barcelona per al
desenvolupament del programa de suport als Ajuntaments per a l’impuls del serveis de
mediació ciutadana”, per tal de donar continuïtat a la tasca duta a terme des de l’any 2007.
Fonaments de dret
1) D’acord amb el que disposa l’art. 25 de la Llei 7/1985, 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local (LRBRL) els municipis, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les
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seves competències, poden promoure tota mena d’activitats i prestar els serveis públics
que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
2) D’altra banda, l’article 4.1d) la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) disposa que les
administracions públiques han de prestar, en l’àmbit propi, la cooperació i assistència
actives que les altres administracions poguessin necessitar per a l’eficaç exercici de les
seves competències.
3) D’acord amb el que preveuen els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, pel conveni
s’estableix una cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les
competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. Els
convenis interadministratius tenen caràcter voluntari i base negocial i es regulen per les
pròpies clàusules, per la legislació comuna de règim local i sectorial, si s’escau, i
subsidiàriament per les normes de contractació administrativa.
4) Això no obstant, conforme al que preveu l’article 4.1 d) del Real decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP), estan exclosos de l’àmbit d’aquesta Llei els convenis de col·laboració que
celebri l’Administració amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre
que el seu objecte no estigui comprès en el dels contractes regulats en aquesta Llei o en
normes administratives especials, sens perjudici que li siguin d’aplicació el principis derivats
de la llei de contractes per resoldre els dubtes i llacunes que es puguin plantejar, tal i com
indica l’article 4.2 TRLCSP.
6) L'art. 2.1.d) del DL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), en l’art. 40, enumera i regula les subvencions
com un dels recursos de les entitats locals.
7) L’art. 2n del Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011,
determina el règim jurídic del pla de concertació, que es troba constituït per les disposicions
següents:
• 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.
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC)
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS)
• La resta de normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local
8) Supletòriament, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i
l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament
per acord de Ple de la Diputació de Barcelona de 30 d’octubre de 2008.
9) L’òrgan competent per l’aprovació de la signatura és la Junta de Govern Local, d’acord
amb la resolució de l’alcaldia de 5 de juliol de 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 obstacle ni legal ni reglamentari per tal que el regidor de
Seguretat, Convivència i Participació, d’acord amb l’informe de 25 d’agost, proposi a la
Junta de Govern Local, que adopti la següent resolució :
Primer.- Aprovar la minuta i la signatura del Conveni de col.laboració entre l’ajuntament de
Badalona i la Diputació de Barcelona per al desenvolupament del programa de suport als
ajuntament per a l’ impuls dels serveis de mediació ciutadana, que a tenor literal diu el
següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE
BADALONA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL
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PROGRAMA DE SUPORT ALS ENS LOCALS PER A L’IMPULS DELS SERVEIS DE
MEDIACIÓ CIUTADANA
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la diputada delegada d’Educació, Igualtat i
Ciutadania, l’Il·lma Sra. Mireia Solsona i Garriga, i facultada d’acord amb la Refosa 1/2014,
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació
de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la Presidència d’aquesta corporació
de 11/12/2013 (núm. 11876/13), publicat al BOPB de 23/12/2013, assistida per la secretària
delegada Sra. Beatriz Espinàs Vijande en virtut de les facultats conferides en virtut del
Decret de la Presidència núm. 12577/13 de 16 de desembre de 2013 (publicat en el BOPB
de 20 de gener de 2014).
AJUNTAMENT DE BADALONA, representat per l’Alcalde Il·lm. Sr. Xavier Garcia Albiol,
assistit pel secretari accidental de l’ens, Sr. Albert Müller Valentí, degudament autoritzats.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument preferent
per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona,
així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i las
metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
II. En el marc de l’esmentat Protocol, l’Ajuntament de Badalona ha sol·licitat a la Diputació
per a aquest exercici la concertació de recursos consistents en ajuts econòmics per donar
continuïtat al desenvolupament del Programa de suport als ens locals per a l’impuls dels
serveis de mediació ciutadana.
III. La sol·licitud anterior s’ha formalitzat administrativament mitjançant conveni específic el
text del qual va ser aprovat per decret del diputat delegat per a la Cooperació local de data
23 d’abril de 2014.
IV. Atès que en aquesta actuació existeixen raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari o d’altres degudament justificades, atès que es considera d’interès públic i social
impulsar les actuacions que motiven l’ajut econòmic, per l’especificitat de l’objecte de
l’activitat subvencionada, especialment pel que fa als objectius compartits entre el Servei de
Polítiques d’Acció Comunitària i Participació Ciutadana i els diferents ajuntaments de la
demarcació de Barcelona relatius a la consolidació de polítiques de cohesió social,
convivència i ciutadania. En aquest context el Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i
Participació Ciutadana posa a l’abast dels municipis el programa de mediació ciutadana,
per tal d’atendre la necessitat d’establir noves formes de resolució de conflictes, sent la
mediació ciutadana una bona eina de treball per potenciar el diàleg, la cohesió i la
integració davant la diversitat social i cultural en les ciutats i barris.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
1.1. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació desenvolupament del Programa de suport als ens locals per a l’impuls
dels serveis de mediació ciutadana.
1.2. Aquesta actuació es concreta en què l’ens local posi a disposició de la ciutadania un
servei de mediació per a la resolució alternativa de conflictes.
1.3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor l’article
4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment dels
interessos municipals.
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
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d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per fer-la
efectiva.
Segon.- Obligacions de les parts
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos
Següents:
Per part de la Diputació:
La Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona, a través del Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i Participació
Ciutadana, es compromet a:
a) Aportar a l’Ajuntament de Badalona l’import de QUARANTA-DOS MIL SET-CENTS
CINQUANTA EUROS (42.750 €) en concepte d’ajut econòmic, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/60300/232A1/46252 del vigent pressupost de la corporació, destinats a la
contractació de 59:30 hores setmanals de professional/s mediadors i mediadores per donar
suport a la creació/manteniment d’un servei de mediació ciutadana durant l’any 2014.
b) Definir, amb la col·laboració de l’ens local, les tasques i el model organitzatiu a
desenvolupar per part d’aquest professional.
c) Assumir el seguiment professional dels equips facilitant el treball en xarxa i la recerca
de propostes de mediació tipus o vàlides per les diferents ciutats.
d) Fer el seguiment i avaluació del programa de mediació ciutadana.
e) Proporcionar instruments de control tècnic de la qualitat per a la millora i la innovació
dels serveis de mediació.
L’Ajuntament de Badalona es compromet a:
a) La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni. Tenir un servei
de mediació ciutadana que treballi per afavorir la convivència, oferint vies no adversarials
de prevenció, gestió i resolució de conflictes que sorgeixin en el municipi, a través de la
cultura del diàleg i la corresponsabilització del conjunt de la ciutadania, de forma transversal
i cooperativa, fomentant la sensibilització i la formació.
b) La contractació, durant la vigència del conveni, de 59:30 hores setmanals de
professional/s de la mediació i garantir la seva participació en el programa de formació que
estableixi el Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i Participació Ciutadana de la
Diputació de Barcelona.
c) Prestar, sense interrupcions, el servei de mediació ciutadana, durant la vigència del
conveni.
d) Comunicar als referents de Diputació qualsevol canvi en l’equip de mediació.
e) Aportar els recursos necessaris per tal que el/s professional/s de la mediació puguin
desenvolupar la seva tasca durant l’exercici 2014.
f) Emplenar la fitxa de seguiment de l’actuació realitzada, segons el model que li facilitarà
el Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i Participació Ciutadana, i remetre-la al servei
obligatòriament, per tal de poder efectuar els controls tècnics de qualitat de la tasca
efectuada, acordats amb la Diputació de Barcelona.
g) Fer el seguiment i avaluació del programa de mediació, amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona.
h) Si s’escau, i a petició de la Diputació de Barcelona, participar en espais de debat,
formació o jornades on poder explicar aquesta experiència.
j) Presentar al Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i Participació Ciutadana una
memòria justificativa de la realització i el desenvolupament de l’activitat subvencionada que
contingui el següent:
- Definició del Servei
- Objectius del Servei per a l’any de vigència del conveni
- Accions concretes desenvolupades durant l’any de vigència del conveni (difusió,
sensibilització, gestió de casos, etc.)
- Avaluació general del programa a nivell de:
• Assoliment d’objectius
• Dificultats tècniques en el desenvolupament del programa
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- Propostes de millora i identificació de necessitats:
• Del servei
• Suggeriments a la Diputació
- Propostes per a l’any següent
a. Incorporar en totes les comunicacions i informacions que es facin de les activitats
desenvolupades en base a aquest conveni i en qualsevol suport que aquestes es presentin,
l’anagrama i el logo de la Diputació de Barcelona, així com el text: “en col·laboració amb la
Diputació de Barcelona”, juntament amb la resta d’anagrames i logos que siguin escaients.
Tercer.- Vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura, estenent-se la seva
vigència fins el 31 de desembre de l’any en curs, podent-se prorrogar en anys successius
per acord de les parts. En el cas de pròrroga, les parts podran introduir les modificacions
que considerin escaients.
Quart.- Execució i justificació
4.1. Es podran justificar despeses generades dins del període d’execució de l’ajut,
establert en el període comprés entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2014.
4.2. Els beneficiaris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2015 per a trametre a
la Diputació la justificació de les actuacions objecte d’ajut.
4.3. La despesa elegible seran despeses del capítol 1 corresponents a personal contractat
en raó del que figura al pacte 2.2 del present conveni, així com les corresponents a
personal de l’ajuntament en la part dedicada a realitzar tasques pròpies dels serveis de
mediació ciutadana.
També seran elegibles les despeses de capítol 2 destinades a la contractació de serveis de
mediació.
4.4 Per a la justificació de les despeses caldrà que l’ens destinatari presenti el model
normalitzat de justificació de despeses corresponent al tràmit C400 “Justificació de
despeses", d’acord amb la modalitat d’execució, disponible a la Seu Electrònica
Corporativa, en el sí del Portal de tràmits els ens locals i altres administracions, en l'espai
de la Xarxa de Governs Locals.
4.5. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar
datades d'acord amb l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que
s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot
cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
4.6. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un
pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la Diputació, en
el termini màxim de 15 dies des de l’entrada de la justificació al Registre de Factures de la
Diputació de Barcelona, enviarà un escrit a l’ens destinatari per tal que aquest pugui
presentar una nova justificació o una justificació complementària.
4.7. En cas que les justificacions no siguin conformes per requisits materials, el centre
gestor, en el termini màxim de 15 dies des de l’entrada de la justificació al Registre de
Factures de la Diputació de Barcelona, informarà a l’ens destinatari dels defectes
observats, demanant-li, si escau, l’emissió d’una justificació rectificativa.
4.8. En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu cost de
realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació
aprovada, el suport econòmic per la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que
correspongui a la reducció operada.
4.9. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic poden
executar i aprovar les despeses corresponents a les actuacions aprovades. Aquesta
possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor és un ens instrumental de
l’ens destinatari o que integra el seu sector públic.
4.10. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals
i amb la Seguretat Social, com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectiu el seu
pagament.
Cinquè.- Pagament
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El pagament de l’aportació de la Diputació podrà fer-se d’un sol cop o en un màxim de tres
pagaments parcials, sempre prèvia presentació de justificacions per part de l’ens
destinatari.
− En el cas de presentació de justificacions parcials, l’ens beneficiari haurà de presentar
la següent documentació justificativa en el termini màxim de tres mesos des de la
finalització del període al que facin referència:
Contracte de treball o decret d’adjudicació dels serveis. La data d’inici i finalització del
contracte ha d’estar dins del període d’execució de l’actuació.
Justificació de les despeses mitjançant el model normalitzat de justificació de despeses
corresponent al tràmit C400 “Justificació de despeses", d’acord amb la modalitat
d’execució, disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en el sí del Portal de tràmits els ens
locals i altres administracions, en l'espai de la Xarxa de Governs Locals.
- En el cas de pagament íntegre o en el darrer dels pagaments parcials, l’ens beneficiari
haurà de presentar la següent documentació justificativa, en un termini màxim de tres
mesos comptador des de la finalització del període de vigència del conveni:
Justificació de les despeses pendents de justificar mitjançant el model normalitzat de
justificació de despeses corresponent al tràmit C400 “Justificació de despeses", d’acord
amb la modalitat d’execució, disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en el sí del Portal
de tràmits els ens locals i altres administracions, en l'espai de la Xarxa de Governs Locals.
Una memòria tècnica justificativa del compliment de les obligacions recollides al pacte
segon del present conveni, segons el model facilitat pel Servei de Polítiques d’Acció
Comunitària i Participació Ciutadana.
En el cas que no s’hagi presentat cap justificació parcial caldrà presentar també el
contracte de treball o decret d’adjudicació dels serveis. La data d’inici i finalització del
contracte ha d’estar dins del període d’execució de l’actuació.
Sisè.- Identificació i senyalització
Quan sigui necessària la difusió pública, l’ens destinatari haurà de preveure la presència de
la marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la
marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la
Diputació.
Setè.- Modificacions
7.1. En cas d’impossibilitat de complir amb els terminis d’execució i/o justificació previstos,
l’ens destinatari haurà de comunicar-ho al centre gestor.
7.2. Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans
competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni,
formant part integrant del mateix.
Vuitè.- Incompliment
8.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar
lloc a la seva resolució.
8.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit
davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà
susceptible de recurs contenciós administratiu.
8.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
Novè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per mutu acord de les parts signatàries.
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- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
Desè.- Marc normatiu
10.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, constitueixen la llei del present conveni.
10.2
A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local.
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona publicada en el BOPB de 15 de gener de 2009.
Onzè..- Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Dotzè - Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari. Alhora, seran aquests
mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o
de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
Tretzè.- Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
Catorzè.- Protecció de dades
14.1. Els ens destinataris hauran de complir els requeriments previstos a la normativa vigent
sobre protecció de dades personals, i, en particular, a les disposicions de la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant,
LOPD), específicament, en allò relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre creació i
modificació de fitxers, sempre i quan ostentin la condició de “responsables dels fitxers” de
les dades personals a tractar en el decurs de les actuacions.
14.2. L’ens sol·licitant autoritza a la Diputació de Barcelona, com a encarregada del
tractament, per subcontractar a un tercer la realització d’aquells tractaments de dades que
siguin necessaris i que tinguin per finalitat la realització de les actuacions pròpies de
l’objecte de cada recurs sol·licitat, així com també, per a la realització d’estudis i enquestes
sobre el grau de satisfacció del servei objecte del recurs. Tanmateix, la Diputació de
Barcelona vetllarà per la realització del contracte formalitzat amb el subcontractista
respectant les obligacions fixades a l’art. 12 de la LOPD.
14.3. La Diputació tindrà a disposició de l’ens local còpia del contracte subscrit amb el
subcontractista per tal de poder fer-ne consulta i li comunicarà la identitat del
subcontractista i els tractaments subcontractats.
14.4. En cas que l’ens local actuï com a intermediari entre altres entitats (públiques o
privades) i la Diputació de Barcelona, es considerarà que actua en condició d’encarregat
del tractament i que disposa de l’ autorització dels diferents responsables dels fitxers, en els
termes previstos a l’art. 12 de la LOPD per al subencàrrec a la Diputació.
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14.5. El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions
següents:
• Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades per
a la realització de les actuacions previstes en l’objecte del recurs sol·licitat i per a la
realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels serveis oferts.
• La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, dels sistemes i
equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, i garantirà el
compliment del deure de secret atribuïble a totes les persones que intervinguin en qualsevol
de les fases del tractament de les dades, d’acord amb les previsions establertes a l’art. 10
de la LOPD.
• Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació de Barcelona procedirà a la
devolució i/o destrucció de les dades inicialment facilitades i de les obtingudes en execució
dels treballs realitzats. Aquesta obligació es projectarà també sobre l’empresa o empreses
subcontractades.
• No es realitzarà cap transferència internacional de dades, a països que no proporcionin
un nivell de protecció equiparable a la LOPD, sense disposar prèviament de la
corresponent autorització del director de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
14.6. Respecte dels recursos econòmics atorgats, els ens destinataris facilitaran les dades
necessàries per a la justificació de la despesa en els termes previstos en aquest règim de
concertació i en els formularis corresponents fent cessió de les mateixes a la Diputació de
Barcelona per al seguiment i control de l’execució de l’ajut.
14.7. Els ens destinataris tindran a disposició de la Diputació de Barcelona els documents
originals que es requereixin per tal de poder fer-ne consulta, en el cas que es cregui
necessari, i/o ampliar la informació a efectes de la justificació de la despesa.
14.8. En qualsevol cas, les dades personals facilitades respectaran el principi de qualitat
de les dades i no aniran més enllà de la finalitat de seguiment i control de l’ajut.
14.9. Les dades facilitades pels destinataris a la Diputació de Barcelona s’inclouran al
fitxer “Gestió econòmica” amb la finalitat de fiscalitzar i gestionar l’ajut. L’exercici dels drets
d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre general de la
Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, núm. 126, 08008, Barcelona, o a qualsevol
altra
oficina
del
Registre
general
de
la
Diputació
de
Barcelona
(http://www.diba.cat/web/registre/).
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.“
SEGON.- Notificar aquesta resolució a la Diputació de Barcelona i a la Intervenció
municipal.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent, conforme a les previsions del Decret de delegació de signatura,
de 5 de juliol de 2011, i al efectes de l’art. 123 del ROFJEL, dono plena conformitat al seu
contingut, la valido plenament i n’ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la
Junta de Govern Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu 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 (LRJAPRAC)
el regidor accepta els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta
de resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resol conformement.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
18 Proposicions urgents.
CG-2014/4783 DICTAMEN. Aprovar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona d'un
recurs material del Catàleg de Serveis 2014 en el marc de la Xarxa de Governs Locals
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2012-2015.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Sol·licitud a la Diputació de Barcelona de recursos materials del Catàleg
de Serveis 2014 en el marc del Pla “Xarxa de Governs locals 2012-2015”
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Interessat: Diputació de Barcelona
Núm. expedient: 140/COFA-69/14
Referència addicional JGL 29.10.14
Fets
1. La Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda, en data 17.10.0l14,
va informar favorablement la proposta del regidor de l’Àmbit d’Economia i Hisenda, de data
13.10.2014, que transcrita literalment diu:
“PRIMER.- SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona dos recursos materials del Catàleg de
Concertació 2014, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, aprovat per la
Junta de Govern de la Diputació en sessió de data 30 de gener de 2014 i publicat al BOPB
de 5 de febrer de 2014, mitjançant tramitació electrònica a través de la Plataforma de
tramitació del Pla Xarxa de Governs Locals, per a la realització de les següents actuacions:
Sol·licitud 1
Àrea:
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
Programa:
Desenvolupament de mercats i fires locals
Recurs:
Servei de prèstec d’envelats
Actuació:
BUFALÀ COMERÇ “BOTIGUES AL CARRER”
Tipus de recurs sol·licitat: Recurs material
Documentació annexa: 1 fitxer Dades Tècniques C152
Sol·licitud 2
Àrea:
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
Programa:
Desenvolupament de mercats i fires locals
Recurs:
Servei de prèstec d’envelats
Actuació:
FIRA DEL BOLET
Tipus de recurs sol·licitat: Recurs material
Documentació annexa: 1 fitxer Dades Tècniques C152
SEGON.- Comunicar aquesta resolució a la lletrada municipal senyora Remedios Hijano
Cruzado, als efectes de signatura electrònica de les sol·licituds esmentades, 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 24
de febrer de 2014.”
2. El cap del Departament de Promoció Econòmica i Comerç, de l’Àrea de Promoció
Econòmica, Comerç, Consum i Turisme, de l’Àmbit d’Economia i Hisenda, en data
28.10.2014, ha emès un informe en què manifesta que no és necessari sol·licitar a la
Diputació de Barcelona el recurs “servei de prèstec d’envelats” per a l’actuació “FIRA DEL
BOLET”, mantenint la petició del mateix recurs per a l’actuació “BUFALÀ COMERÇ
BOTIGUES AL CARRER”, abans descrita.
Fonaments de dret
1. 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 la corresponent proposta d’acord de sol·licitud
de subvenció sigui adoptada en sessió pública de l’esmentat òrgan.
Tot i que 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, cal el
dictamen previ de la comissió informativa competent per raó de la matèria, la petició del recurs
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que es proposa aprovar ja va ser informada per la Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern,
Economia i Hisenda en data 17.10.2014.
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 validi i ordeni la tramitació a la
Junta de Govern Local de la següent proposta:
PRIMER.- SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona un recurs material del Catàleg de
Concertació 2014, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, aprovat per la
Junta de Govern de la Diputació en sessió de data 30 de gener de 2014 i publicat al BOPB
de 5 de febrer 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 prèstec d’envelats

Actuació:

BUFALÀ COMERÇ “BOTIGUES AL CARRER”

Tipus de recurs sol·licitat: Recurs material
Documentació annexa:

1 fitxer Dades Tècniques C152

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 24 de
febrer de 2014.
(.../...)
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 Junta de Govern Local que, prèvia
declaració d’urgència, 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 a la Diputació de Barcelona en la forma reglamentàriament prevista, amb la relació
dels recursos que s’hi poden interposar, i comunicar-la a la Intervenció i Tresoreria municipals
així com al Servei de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme, per al respectiu
coneixement i efectes.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
CG-2014/4777 PROPOSTA. Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de
Barcelona per import màxim de 352.625,00 euros, en el marc del Programa
Complementari de Finançament de les llars d'infants de titularitat municipal, pel curs
2013-2014
Identificació de l’expedient
Tipus d’acord: Sol·licitar subvenció a la Diputació de Barcelona en el marc del Programa
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complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat municipal aprovat per la
Junta de Govern en data 09/10/2014, pel curs 2013-2014.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local Pública
Caràcter: Exhaureix la via administrativa
Antecedents
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31/05/2012 va aprovar el Pla "Xarxa de
Governs Locals 2012-2015", que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions
d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com també el seu
Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i el procediment
d’implementació de les actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla de referència.
2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha aprovat en data 09/10/2014 el
Programa complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat municipal i el seu
règim de concertació, en el marc del Pla “Xarxa de governs locals 2012-2015”, pel curs
2013-2014. L’anunci de la seva aprovació s’ha publicat al BOP en data 15/10/2014.
3. Els Programes complementaris estan configurats en el Protocol general, publicat al BOP
de 08/06/2012, com un dels instruments que, juntament amb les Meses de Concertació i els
Catàlegs de concertació preveuen i orienten el funcionament del sistema de concertació i
l’accés als àmbits de concertació definits a la clàusula 7 del Protocol general. Els
Programes complementaris es defineixen a la clàusula 11 del Protocol general com aquells
instruments específics de concertació elaborats de forma contingent per tal d’ajustar-se a
les necessitats dels governs locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona i, de
manera especial, per pal·liar els efectes davant de situacions imprevistes o que requereixin
d’una actuació específica per part d’aquesta Corporació.
Els ajuts que s’atorguen, en l’àmbit específic de l’educació, s’emmarquen en la cooperació i
col·laboració de la Diputació de Barcelona amb els governs locals de la seva demarcació
amb la finalitat de donar cobertura adequada a les necessitats educatives i conferir suport
en matèria d’escoles bressol municipals.
De manera específica, el Programa complementari de finançament de les llars d’infants de
titularitat municipal, aprovat per la Junta de Govern en data 09/10/2014, té per finalitat la de
contribuir al sosteniment de les llars d’infants de titularitat municipal, garantir la cobertura
dels costos de funcionament d’aquests centres i contribuir al sosteniment de les places, tot
complementant les aportacions realitzades en el marc del Programa complementari
d’urgència social aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data
07/11/2013, recepcionat per l’Ajuntament mitjançant la resolució del regidor de l’Àrea
d’Educació, Esports i Joventut de data 10 de desembre de 2013 d’acord amb la qual es va
acceptar la subvenció atorgada pel Programa complementari d’urgència social, Línia de
suport 3, Escolarització 0-3 anys, Import concedit: 184.466,02 € i Codi XGL: 13/X/99425.
4. L’Ajuntament de Badalona és un ens local adherit al Protocol general del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”, d’acord amb l’article 3.3 del Règim regulador aplicable al
Catàleg de concertació de l’any 2013. L’Acord de Ple de data 24/07/2012 va aprovar
l’adhesió.
L’adhesió a l’esmentat protocol suposa l’establiment d’una relació continuada entre les
parts al llarg d’aquest període, en pla d’igualtat i amb especial èmfasi en la negociació i la
voluntarietat.
Mitjançant l’adhesió s’estableixen de comú acord uns pactes que recullen objectius
comuns, una mateixa metodologia de treball conjunt i unes línies estratègiques al servei
d’aquests objectius, amb la finalitat última de millorar la qualitat de vida dels ciutadans de la
província.
5. La resolució de l’alcalde de data 24/02/2014 delega la signatura electrònica de les
sol·licituds de subvencions telemàtiques que es puguin presentar en relació al Catàleg de
concertació de l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, així com les
corresponents tramitacions en les lletrades Judith Barroso Guevara, Raquel García
Redondo, Carme Torrens Bartomeu i Remedios Hijano Cruzado.
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6. L’informe tècnic emès pel cap del Departament d’Educació en data 23/10/2014 proposa,
de manera resumida, (i) que l’Ajuntament sol·liciti subvenció a la Diputació de Barcelona en
el marc del Programa complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat
municipal, l’import màxim de la qual serà de 875 euros per a cadascuna de les 403 places
autoritzades d’alumnes matriculats en les escoles municipals durant el curs 2013-2014,
sent en conseqüència la quantitat total màxima a sol·licitar de 352.625,00 euros i (ii) que
l’òrgan competent tramiti aquesta sol·licitud de subvenció electrònicament mitjançant els
documents complimentats.
L’esmentat informe transcrit de manera literal disposa el següent:
“Que emet en Joaquim Català Garriga, cap del departament d’Educació de l’Àrea d’Educació i
Serveis Ciutat, en relació a sol·licitar una subvenció per al “Programa complementari de
finançament de les llars d’infants per al curs 2013-2014” de la Diputació de Barcelona.
CONSIDERACIONS
PRIMERA.- La Diputació de Barcelona ha aprovat (acord 504/14, de 9 d’octubre de 2014), un
“Programa complementari de finançament de les llars d'infants per al curs 2013-2014” en el
marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", amb la finalitat (art. 1.1) de contribuir a
finançar les despeses derivades del funcionament de les llars d'infants de titularitat municipal,
i creades (art. 2.1) mitjançant conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya i inscrites al Registre de Centres corresponent. Aquest ajut es destinarà (art. 5)
a finançar despeses del curs escolar 2013-2014, per un import màxim (art. 7.2) de 875 € per
alumne matriculat i ocupant una plaça autoritzada per la Generalitat. El termini de presentació
de sol·licituds finalitza (art.8) el 10 de novembre de 2014. La presentació de la sol·licitud
s’efectuarà, preferentment, per via electrònica i cal annexar-hi un formulari complementari on
s’hi indiquin les dades de cada centre i les corresponents a la matrícula del curs escolar
2013-2014. El pagament es farà efectiu prèvia presentació de la justificació, sent el termini
màxim el 30 de juny de 2015.
SEGONA: Entre els projectes del Servei municipal d’Educació de l’Ajuntament de Badalona hi
ha el Servei Municipal d’Escoles Bressol, quines escoles es presten a ser objecte d’aquesta
subvenció ja que s’acompleix la condició d’estar autoritzades. Són 403 places, i per tant
l’import a sol·licitar és de 875 € x 403 places = 352.625,00 €. Es relacionen les dades
d’escoles i places, amb indicació del codi assignat pel Registre de Centres del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:
Codi
de
l’escola
08063436
08069013
08071536
08072504
08063515
Totals

Nom
Nero nas
Pam i Pipa
Uni dori
Virolet
Ralet ralet

Places
matriculades
41
107
107
107
53
415

Places autoritzades el curs
2013-2014
41
107
107
107
41
403

TERCERA.- La determinació de l’import màxim dels ajuts, d’acord amb l’article 7 del règim de
concertació, es distribuirà en funció del nombre d’alumnes de tots els centres legalment
autoritzats, i s’establirà a partir de l’aplicació dels criteris següents, que es transcriuen en part
suficient:
- El càlcul de l’ajut a atorgar es realitzarà en funció de les dades de matriculació a les llars
d’infants acreditades pels ens locals destinataris en la formalització de la sol·licitud.
- Per al càlcul de l’ajut es tindrà en compte el nombre d’alumnes matriculats a la llars d’infants,
diferenciant els alumnes que estan més de 5 hores/dia (considerats com alumnes a jornada
completa) dels que estan menys de 5 hores/dia (considerats com alumnes a jornada parcial),
en quin cas cal fer-ne la conversió equivalent.
- El càlcul es farà dividint l’import total del programa pel nombre d’alumnes totals, i a cada ens
local li correspondrà aquest import, amb un màxim de 875 €, multiplicat pel nombre d’alumnes
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del curs 2013-2014, fins esgotar la dotació econòmica.
- El nombre màxim d’alumnes equivalents subvencionat a cada escola bressol no podrà
superar el nombre de places autoritzades en aquell mateix centre.
Pel que fa a les escoles bressol municipals badalonines, s’adjunta el formulari de la Diputació
(codi P 108) on s’han fet constar les dades de matriculació del curs 2013-2014. Tots els
alumnes estaven matriculats a jornada completa (5¼ h./dia), ja que en el funcionament del
nostre servei municipal d’escoles bressol no es contempla altra opció. Les dades
ressenyades són les següents:
Nom del centre:
Capacitat autoritzada:
Edat:
Alumnes
a jornada
completa
(A)
De 0 a 1
D’1 a 2 anys
De 2 a 3
anys
Total:

8
13
20

-

41

-

Nom del centre:
Capacitat autoritzada:
Edat:
Alumnes
a jornada
completa
(A)
De 0 a 1
D’1 a 2 anys
De 2 a 3
anys
Total:

-

107

-

Alumnes
a
jornada parcial
(B)

8
39
60

-

107

-

Nom del centre:
Capacitat autoritzada:
Edat:
Alumnes
a jornada
completa
(A)
De 0 a 1
D’1 a 2 anys
De 2 a 3

Alumnes
a
jornada parcial
(B)

8
39
60

Nom del centre:
Capacitat autoritzada:
Edat:
Alumnes
a jornada
completa
(A)
De 0 a 1
D’1 a 2 anys
De 2 a 3
anys
Total:

Alumnes
a
jornada parcial
(B)

8
39
60

Alumnes
a
jornada parcial
(B)

-

Escola bressol municipal “Nero nas”
41
Total hores en Conversió
Total
jornada parcial hores parcials a d’alumnes a
(C)
jornada
efectes
de
completa
(D finançament
=C/25)
(E=A+D)
8
13
20
-

-

41

Escola bressol municipal “Pam i pipa”
107
Total hores en Conversió
Total
jornada parcial hores parcials a d’alumnes a
(C)
jornada
efectes
de
completa
(D finançament
=C/25)
(E=A+D)
8
39
60
-

-

Escola bressol municipal “Uni dori”
107
Total hores en Conversió
jornada parcial hores parcials a
(C)
jornada
completa
(D
=C/25)
-

-

Escola bressol municipal “Virolet”
107
Total hores en Conversió
jornada parcial hores parcials a
(C)
jornada
completa
(D
=C/25)
-

107

Total
d’alumnes a
efectes
de
finançament
(E=A+D)
8
39
60
107

Total
d’alumnes a
efectes
de
finançament
(E=A+D)
8
39
60
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anys
Total:

107

Nom del centre:
Capacitat autoritzada:
Edat:
Alumnes
a jornada
completa
(A)
De 0 a 1
D’1 a 2 anys
De 2 a 3
anys
Total:

-

Alumnes
a
jornada parcial
(B)

0
13
40

-

53

-

-

-

107

Escola bressol municipal “Ralet ralet”
41
Total hores en Conversió
Total
jornada parcial hores parcials a d’alumnes a
(C)
jornada
efectes
de
completa
(D finançament
=C/25)
(E=A+D)
0
13
40
-

-

53

EL curs 2013-2014 les places autoritzades a les escoles “Ralet ralet” i “Nero nas” eren
inferiors a la matrícula real i, com s’ha dit, la Diputació restringeix la subvenció només a les
autoritzades.
QUARTA.- L’esmentat recurs no representa increment respecte a les partides del pressupost
aprovat inicialment per l’exercici 2014.
CONCLUSIONS:
ÚNICA.- Es proposa sol·licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció l’import màxim de la
qual serà de 875 € per a cadascuna de les 403 places autoritzades d’alumnes de bressol
matriculats en les escoles municipals inscrites al Registre de Centres de la Generalitat el curs
2013-2014, essent en conseqüència la quantitat total màxima sol·licitada de 352.625,00 €, en
el marc del “Programa complementari de finançament de les llars d’infants per al curs 20132014” per, en funció del resultat de l’aplicació dels criteris de valoració establerts al règim de
concertació, rebre la dotació econòmica corresponent.
El que informo als efectes de la tramitació electrònica corresponent, i per procurar que hom
pugui complir amb els terminis de la convocatòria, que finalitza el 10 de novembre de 2014.”
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 15/01/09).
2. Règim jurídic:
2.1. El règim de concessió és la normativa específica reguladora del Programa
complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat municipal aprovat en el
marc del Pla “Xarxa de governs locals 2012-2015”.
2.2. 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 (LRJAPPAC).
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f) La Llei 11/2007, de 22 de juny d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
g) La Llei 29/20120, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics en el sector públic de
Catalunya.
3. 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 subvenciones.
4. 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 LRJAPPAC
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.
5. Els destinataris d’aquesta convocatòria es troben regulats en l’article 2 del règim de
concessió aplicable que estableix que són destinataris tots els municipis que disposin
d’escoles bressol de titularitat municipal, les quals han estat creades mitjançant conveni
amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i inscrites al Registre
de Centres corresponent.
6. La despesa elegible està regulada a l’article 4 del règim regulador que disposa que
seran elegibles, amb caràcter general, les despeses vinculades directament amb l’objecte
dels ajuts concedits en el marc d’aquest règim de concertació corresponents als capítols 1
"despeses de personal", 2 "despeses corrents en béns i serveis" i 4 "transferències
corrents" dels Pressupostos de despesa.
Així mateix, aquest article disposa que no seran elegibles les despeses de menjador, les
derivades d’acollides matinals i de tarda, les d’amortitzacions i les d’inversions.
7. L’article 5 del règim de concessió indica, pel que fa al període d’execució, que els ajuts
concedits a l’empara d’aquest règim regulador s’hauran de destinar a finançar despeses del
curs escolar 2012-2013.
8. La determinació de l’import màxim dels ajuts, d’acord amb l’article 7 del règim de
concertació, s’establirà a partir de l’aplicació dels criteris següents:
- L’import màxim de l’ajut a atorgar a cada ens destinatari, prèvia sol·licitud, complementarà
els ajuts atorgats en el marc del Programa complementari d’urgència social, en la línia de
suport a l’escolarització 0-3 anys, aprovat per Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona en sessió de 7 de novembre de 2013 en la modalitat de fons de prestació
d’acord amb la despesa acreditada per cada ajuntament i per un import màxim de 415
euros per alumne matriculat i equivalent del curs 2012-2013.
- El càlcul de l’ajut a atorgar es realitzarà en funció de les dades de matriculació a les llars
d’infants facilitades pel propi ajuntament en la formalització de la sol·licitud.
- El nombre màxim d’alumnes equivalents subvencionat a cada escola bressol no podrà
superar el nombre de places autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya en aquell mateix centre.
- Per al càlcul de l’ajut es tindrà en compte el nombre d’alumnes matriculats a la llars
d’infants, diferenciant els alumnes que estan més de 5 hores/dia (considerats com alumnes
a jornada completa) dels que estan menys de 5 hores/dia (considerats com alumnes a
jornada parcial).
- Cal fer la conversió dels alumnes a jornada parcial a alumnes que facin l’equivalent a les 5
h/dia. El nombre d’alumnes equivalents es calcula prenent el total d’hores setmanals
realitzades pels alumnes a jornada parcial d’una llar d’infants i dividint aquest nombre per
25.
9. Els articles 8 i 9 del règim de concessió de les subvencions disposen que el termini per
presentar el formulari de sol·licitud finalitza el 10/11/2014 i que la tramitació de les
sol·licituds es realitzarà preferentment per via electrònica a través del Portal de tràmits de la
Seu electrònica de la Diputació de Barcelona.
10. 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
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dels recursos de les entitats locals, i l’article 40 del mateix cos legal en regula la seva
aplicació material.
11. 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 24/07/2012, 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, atorgada mitjançant l’acord plenari esmentat, i que, de
conformitat amb la STC 161/2013, de 26 de setembre, 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 Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Proposta d’acord
En conseqüència, i d’acord amb l’anteriorment exposat als antecedents de fet i als
fonaments de Dret, 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 subvenció a la Diputació de Barcelona per import màxim de
352.625,00 euros, en el marc del Programa complementari de finançament de les llars
d’infants de titularitat municipal aprovat per Junta de Govern en data 09/10/2014 (publicat al
BOP en data 15/10/2014), pel curs 2013-2014, en el marc del Pla “Xarxa de governs locals
2012-2015, sent l'import sol.licitat corresponent a 875 euros pel total de les 403 places
d’escola bressol municipal autoritzada d'acord amb el desglossament que s'indica a
continuació per a cada escola de conformitat amb els criteris de l'art. 7 del règim de
concessió de l'esmentat Programa que determina l'import màxim dels ajuts:
Nom del centre:
Capacitat autoritzada:
Edat:
Alumnes
a jornada
completa
(A)
De 0 a 1
D’1 a 2 anys
De 2 a 3
anys
Total:

8
13
20
41

-

Nom del centre:
Capacitat autoritzada:
Edat:
Alumnes
a jornada
completa
(A)
De 0 a 1
D’1 a 2 anys
De 2 a 3
anys
Total:

Alumnes
a
jornada parcial
(B)

-

Alumnes
a
jornada parcial
(B)

8
39
60

-

107

-

Nom del centre:
Capacitat autoritzada:
Edat:
Alumnes
a jornada
completa

Escola bressol municipal “Nero nas”
41
Total hores en Conversió
Total
jornada parcial hores parcials a d’alumnes a
(C)
jornada
efectes
de
completa
(D finançament
=C/25)
(E=A+D)
8
13
20

Alumnes
a
jornada parcial
(B)

-

41

Escola bressol municipal “Pam i pipa”
107
Total hores en Conversió
Total
jornada parcial hores parcials a d’alumnes a
(C)
jornada
efectes
de
completa
(D finançament
=C/25)
(E=A+D)
8
39
60
-

-

107

Escola bressol municipal “Uni dori”
107
Total hores en Conversió
Total
jornada parcial hores parcials a d’alumnes a
(C)
jornada
efectes
de
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(A)
De 0 a 1
D’1 a 2 anys
De 2 a 3
anys
Total:

8
39
60

-

-

completa
=C/25)
-

107

-

-

-

Nom del centre:
Capacitat autoritzada:
Edat:
Alumnes
a jornada
completa
(A)
De 0 a 1
D’1 a 2 anys
De 2 a 3
anys
Total:

8
39
60

-

107

-

Nom del centre:
Capacitat autoritzada:
Edat:
Alumnes
a jornada
completa
(A)
De 0 a 1
D’1 a 2 anys
De 2 a 3
anys
Total:

Alumnes
a
jornada parcial
(B)

Alumnes
a
jornada parcial
(B)

0
13
40

-

53

-

(D

Escola bressol municipal “Virolet”
107
Total hores en Conversió
jornada parcial hores parcials a
(C)
jornada
completa
(D
=C/25)
-

-

finançament
(E=A+D)
8
39
60
107

Total
d’alumnes a
efectes
de
finançament
(E=A+D)
8
39
60
107

Escola bressol municipal “Ralet ralet”
41
Total hores en Conversió
Total
jornada parcial hores parcials a d’alumnes a
(C)
jornada
efectes
de
completa
(D finançament
=C/25)
(E=A+D)
0
13
40
-

-

53

SEGON.- APROVAR el formulari normalitzat P106 i la documentació complementària
normalitzada, informes i documents que obren a l’expedient de referència.
TERCER.- COMUNICAR aquesta resolució a la secretaria delegada de la Comissió
Informativa de caràcter permanent de l’Àmbit d’Atenció a les Persones, als efectes de
signatura electrònica de la sol·licitud i la seva tramitació electrònica a través de la
plataforma corresponent, en els termes de la resolució de delegació de l’Alcalde de data
24/02/2014.
QUART.- COMUNICAR aquest Acord al Departament d’Educació i NOTIFICAR-LA a la
Diputació de Barcelona, Àrea de Presidència, Coordinació de Concertació i Assistència
Local.
Votació.
La proposta precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
CG-2014/4782 DICTAMEN. Verificació del nou Text Refós de la modificació del Pla
Especial urbanístic de l'illa compresa pels carrers Sant Pere, Mar, Cadis, Magatzem i
Sant Jaume de Badalona.
PROPOSTA D’ACORD de la verificació del nou Text refós de la modificació del Pla
Especial urbanístic de l’illa compresa pels carrers Sant Pere, Mar, Cadis, Magatzem i Sant
Jaume de Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 21 d’octubre de 2014 per l’arquitecta adscrita al Departament
Planejament Urbanístic que reproduït literalment diu:
“En sessió ordinària de data 26 de març de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Badalona va
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aprovar provisionalment la Modificació del Pla especial de l’illa compresa pels carrers de
Sant Pere, de Mar, de Cadis, Magatzem i Sant Jaume de Badalona.
En la sessió de data 25 de juliol de 2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit
Metropolità de Barcelona va suspendre l’aprovació definitiva del Pla especial de l’illa
compresa pels carrers de Sant Pere, de Mar, de Cadis, Magatzem i Sant Jaume de
Badalona, fins que mitjançant un text refós s’incorporessin les prescripcions següents:
-1.1 Cal mantenir la unitat d’actuació de l’àmbit per tal de garantir un repartiment equitatiu
dels bens i càrregues entre els propietaris, o bé cal replantejar els àmbits de gestió,
mantenint les obligacions legals de cessions d’aprofitament i sistemes, o bé cal deixar
sense efecte el planejament vigent remetent-se estrictament a l’establert al PGM del 76, tot
assenyalant que en funció de l’opció escollida caldrà exposar a nova informació pública el
document.
-1.2 Pel que fa a les obres de rehabilitació de les edificacions, i en conseqüència amb la
prescripció anterior, cal suprimir la regulació prevista relativa als efectes del planejament
sobre les construccions, els usos preexistents i les condicions específiques de rehabilitació
dels edificis disconformes.
En data 27 de juny de 2014 la junta de Govern Local va donar per verificat el Text refós de
la Modificació del Pla especial que incorporava les anteriors prescripcions, acord que el Ple
de l’Ajuntament va ratificar en la sessió del 22 de juliol de 2014.
En data 1 d’octubre de 2014 la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de
Barcelona va aprovar definitivament el Pla especial de l’illa compresa pels carrers de Sant
Pere, de Mar, de Cadis, Magatzem i Sant Jaume de Badalona, supeditant la seva
publicació i conseqüent executivitat a la incorporació en un nou text refós les prescripcions
següents:
-1.1 Cal fixar que les cessions d’aprofitament de les actuacions de dotació aïllada són del
15%, respecte el sostre legalment establert.
-1.2 Cal fixar en el Polígon d’actuació l’obligatorietat de cessió d’aprofitament i d’espais
lliures, d’acord amb els criteris exposats.
Segons els arguments següents:
“Així la proposta d’excloure del polígon de gestió aquelles finques innecessàries per
aconseguir els sòls per connectar la vialitat existent s’entén des de la lògica de fer viable la
gestió en uns àmbits de ciutat molt consolidat i amb una propietat del sòl molt diversa. Per
altra banda el document permet que algunes finques, delimitades com a àmbit A, situades
en el carreró augmentin el sostre respecte el construït actualment; a tal efecte el document
les considera com actuacions aïllades de dotació en sòl urbà consolidat, atesa la
consolidació real vigent. I en aquest sentit preveu la cessió d’aprofitament i zones verdes
per al nou sostre que es pugui implantar en el moment de la llicència.
Cal assenyalar que aquest és un criteri ja utilitzat per la Comissió d’Urbanisme de l’Àmbit
Metropolità de Barcelona, en la sessió de 30 de maig de 2013, en l’expedient de MPGM
per l’adequació del planejament en diversos equipaments educatius, de Santa Coloma de
Gramenet, la qual va considerar que en els àmbits on hi ha un increment de l’aprofitament
privat respecte del previst pel planejament vigent, és l’Ajuntament qui ha de valorar en
cada cas si la proposta del nou document comporta el reconeixement de la realitat física
legalment implantada –en ús i volumetria- i no representa un increment de sostre real, cas
en el qual no li seria d’estricta aplicació la cessió del 15% de l’increment de l’aprofitament
ni la corresponent cessió d’espais lliures.
En el cas que ens ocupa caldria corregir, però, que la cessió per l’increment de
l’aprofitament és del 15%, per tractar-se d’un increment de sostre, i no del 10% com es
preveu a l’article 11 del document. I que el càlcul de l’augment s’ha de fer respecte el
sostre legalment implantat i no sobre el construït Cal assenyalar, però, que de la mateixa
manera que s’ha previst per les finques incloses en l’àmbit A, en el cas que les noves
condicions suposin un increment de sostre respecte el legalment implantat o respecte les
condicions d’edificació admeses pel PGM per la clau 12 per les finques incloses en el
polígon PA1, caldria preveure la cessió del 15% d’aprofitament provinent de l’augment de
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sostre respecte el legalment establert i la cessió dels espais lliures que correspongui a raó
de 20m²/100m²st d’increment.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Badalona en data 29 de setembre de 2014 ha entrat un
escrit via fax en el qual sol·licita que s’incorpori en el document a grans trets, que el Pla
especial reculli que les cessions d’aprofitament de les actuacions de dotació aïllada són del
15%, respecte el sostre legalment establert, així com que en el Polígon d’actuació es fixi
l’obligatorietat de cessió d’aprofitament i d’espais lliures, en aquelles finques es produeix
un increment d’aprofitament respecte el legalment implantat o respecte el previst per les
condicions d’edificació originaries de la clau 12 del PGM.
Antecedents urbanístics de la proposta urbanística que proposa la Modificació de Pla
especial
En ordre cronològic els antecedents de planejament són els següents:
- Pla General Metropolità, aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976. (BOPB
19/07/1976)
El PGM qualificà l’àmbit d’aquest planejament com a zona de casc antic de substitució de
l’edificació antiga,clau 12, amb una profunditat edificable de 11,60 m. i una alçada
reguladora de PB+1. El PGM, però, no va reconèixer els carrerons interiors de Sant Pere i
de Sant Jaume.
Pel que afecta al present expedint, cal dir que aquest fet comportava que les edificacions
que donaven façana i tenien el seu accés des del carreró de Sant Pere estiguessin en
situació de disconformitat per considerar-se el seu sòl interior d’illa i per tant no edificable.
Es va redactar un pla especial, (Pla Especial de l’illa compresa pels carrers Sant Pere, del
Mar, de Cadis, Magatzem i Sant Jaume), en el qual per a l’àmbit del present document
delimitava un polígon d’actuació amb la finalitat de l’obertura del carreró de Sant Pere que
englobava quinze parcel·les de reduïda dimensió i de molt diversa situació urbanística. El
conjunt estava totalment consolidat segons la caracterització de la trama urbana del barri
de Baix a Mar. Aquest pla d’iniciativa privada es va subrogar a la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona que l’aprovà provisionalment i definitiva. Va ser aprovat el 30 de juny de 1993 i
acordada la seva publicació el 24 d’abril de 1996.
L’execució del planejament, desenvolupant la unitat tal com es plantejava desvirtuava el
caràcter d’aquest indret del barri de “Baix a Mar”, que fins i tot, en el cas del carrer
Banyoles, està inclòs en el catàleg de patrimoni historicoartístic de Badalona: la
reparcel·lació reportava el canvi de tipologia de parcel·les i de l’edificació, que actualment
respon a construcció unifamiliar amb badiu. Per a la redistribució d’aprofitament es
proposava una ordenació que permetia assolir el drets en parcel·les més grans en indivís i
de caràcter plurifamiliar. Les parcel·les passants existents amb l’edificació donant al carrer
Sant Pere i els seus badius al carrer Banyoles es transformaven en parcel·les totalment
edificades sense badi.
El pla fixà una pla d’etapes de quatre anys que actualment ja ha estat superat en més 12
anys.
En el seu moment l’oposició dels afectats va ser palesa en el transcurs de la tramitació de
forma reiterada.
Aquests darrers anys l’ajuntament ha rebut diferents instàncies de propietaris inclosos dins
de l’àmbit demanant poder anular el planejament aprovat i especialment la delimitació de la
Unitat d’actuació, que invalidava qualsevol llicència de rehabilitació i adequació dels
habitatges existents. que a 16 anys de l’aprovació del planejament han anat degradant-se.
Finalment, s’ha rebut instància de la Sra.Josefa Oliveras, de 13 d’octubre de 2011que va
ser la promotora del Pla especial vigent, i que es propietària de l’habitatge núm. 22 del
carrer Sant Pere, on manifesta la seva voluntat de no seguir amb la proposta vigent de du a
terme la reparcel·lació i demana la seva anulació.
Després de la suspensió de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de
Barcelona i coneixent l’interès dels propietaris de les parcel·les de número 26, 48 i 50 del
carrer Sant Pere, que són les que garanteixen l’obertura del carrer, en la renovació de les
seves finques, en data 23 de gener de 2014, l’Ajuntament va reunir-los exposant la
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proposta que podria resoldre l’impàs en que es trobava el sector, pendent de text refós. En
aquesta reunió es va presentar la proposta dels tècnics de l’Ajuntament, el nou àmbit de
gestió de la Modificació del Pla especial, atenent a la resolució de la CTUAMB. El 17 de
febrer de 2014, els propietaris comuniquen que accepten la proposta presentada pel
Departament de Planejament Urbanístic per emprendre de mutu acord la tramitació
d’aquest text refós.
Objecte
L’objecte d’aquesta modificació del Pla especial de l’illa compresa pels carrers Sant Pere,
de Mar, de Cadis, Magatzem i Sant Jaume de Badalona és eliminar la delimitació de la
Unitat d’actuació urbanística vigent sense renunciar a l’afectació de vialitat, que representa
una millora per al vianant com a drecera entre el carrer de Sant Pere i Magatzem, i adequar
les condicions d’edificació en consonància amb les característiques històriques del sector.
La proposta es defineix amb les següents accions:
1) Eliminació del polígon d’actuació vigent.
2) Definir la connexió del carreró de Sant Pere amb el carrer de Banyoles, mantenint les
alineacions existents, minimitzant les afectacions a les estrictament necessàries, preservant
així la configuració original del lloc.
3) En coherència al caràcter de l’actuació s’han mantingut les obligacions legals de cessió
d’aprofitament i sistemes consistents en:
- La delimitació d’un polígon d’actuació que inclou les parcel·les que són necessàries per a
la connexió del carreró de Sant Pere i el carrer de Banyoles (parcel·les amb els números
26, 48 i 50 del carrer Sant Pere) que cediran i urbanitzaran l’espai de vial per a la connexió.
- Proposar unes condicions especials de càrregues per a les parcel·les que amb la proposta
es beneficien amb un potencial increment de sostre, i que es farà efectiva en el moment de
materialitzar aquest sostre via llicència d’obres..
4) Eliminació de l’afectació d’ampliació de vial de la parcel·la amb el núm. 14 -16 del carrer
Sant Pere definint les mateixes condicions d’edificació de les parcel·les de l’illa que donen
front al carrer de Sant Pere.
5) Ampliar la plaça final del carrer de Banyoles i recuperar els badius que donen front a
aquesta plaça, contigua al Conjunt de cases del carrer de Banyoles, seguint les
determinacions de la protecció proposada en la fitxa G-7 vigent del Pla especial de
protecció del Patrimoni Historicoartístic de Badalona.
6) Es proposa fixar unes condicions d’edificació específiques per a les finques incloses en
el polígon d’actuació, que són conseqüència de la compensació de l’assumpció de la
càrrega de cessió i urbanització i la pèrdua de sostre derivat de les condicions de protecció
de l’àmbit catalogat del pati comunal i Conjunt de cases, identificant-les amb la clau 12*.
7) Les parcel·les que donen front al carreró de Sant Pere adquireixen les condicions
d’edificació de l’ordenació segons alineació de vial, comú a la zona 12 de casc antic.
8) En aquest nou text refós es fixa que serà compliment de cessió el percentatge de 15%
2
2
de l’increment de sostre així com la cessió d’espais lliures a raó de 20 m c/100m del
mateix increment, per a tots es casos on les noves condicions d’edificació representin un
augment de sostre.
Àmbit
L’àmbit de la present modificació del Pla especial abasta el sòl inclòs en la Unitat d’Actuació
proposada en el Pla especial de l’illa compresa pels carrers Sant Pere, de Mar, de Cadis,
Magatzem i Sant Jaume aprovat l’any 1993 que es troba en l’illa de referència, amb una
superfície total de 1.837,58 m².
Aquesta àrea està qualificada com a zona de casc antic de substitució de l’edificació antiga
(clau 12, Zona de casc antic de substitució de l’edificació antiga i sistema viari bàsic (clau
5), i inclou la totalitat o part de les parcel·les amb els dígits primers de la referència
cadastral 33, 34, 35, 36, 43, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 i 77 del polígon 75918, i
adreces números, 14, 18 , 20, 22, 24, 26, 28, 30, 38,42, 44, 48, 50, 52 del carrer Sant Pere
i 8-12 del carrer Banyoles.
Justificació de la proposta
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La present modificació del Pla especial es justifica per la necessitat de donar la possibilitat
als afectats per la Unitat d’actuació urbanística de fer les obres que siguin necessàries per
a la conservació de les seves edificacions o per a la reconstrucció dels habitatges
unifamiliars i adaptar-los a condicions d’habitabilitat, que per la seva antiguitat no les tenen.
D’aquesta manera es manté la tipologia originària del barri, donant valor a la peça
catalogada del Conjunt de cases del carrer Banyoles, com a testimoni de la tradició
pesquera del barri de Baix a Mar de la ciutat.
S’actua amb aquesta modificació tenint en compte sol·licitud de l’antic promotor del Pla
especial vigent que ha manifestat a l’Ajuntament la seva renúncia a desenvolupar la Unitat
d’actuació i demanant eliminar-la i alhora recollint les reiterades sol·licituds d’altres
propietaris de solucionar la situació d’envelliment de l’edificació inclosa en l’àmbit.
Sense eliminar la voluntat d’esponjament de la trama urbana de l’àmbit, que té com
estratègia obrir el vial, proposant ara el vial d’ús exclusiu per a vianants, mantenint els
valors del paisatge històric de l’ indret, recuperant els badius que donen front a la plaça on
acaba el carrer de Banyoles i així complir amb els criteris de tractament de l’àmbit B d’entorn-, de la fitxa G-7 del Catàleg de Patrimoni de Badalona, l’ajuntament formula
aquesta Modificació de Pla especial. La nova proposta redueix el sostre previst vigent, que
s’adjudicava a algunes parcel·les per justificar la delimitació i les despeses de la
reparcel·lació, proposta que tampoc va ser un incentiu per a desenvolupar l’actuació.
La proposta vol deixar sense efecte les condicions urbanístiques fixades en el planejament
vigent, recuperant aquells aspectes que representen una millora dins del concepte d’interès
públic què representa el manteniment de la memòria històrica de formació del barri.
Sol·licitud d’informe als organismes afectats
D’acord amb l’article 85.5 del TRLU s’ha sol·licitat informe als següents organismes afectats
per raó de llurs competències sectorials:
Data
Data
ORGANISME
Data sortida
recepció
resposta
Departament de Cultura
21/09/2012 02/10/2012 18/10/2012
Departament de Cultura. Patrimoni cultural Català 11/12/2012 13/12/2012 18/01/2013
En data 18 de gener s’emet l’informe favorable del Departament de Cultura, rebut el 4 de
febrer al Servei d’Ordenació del Territori. Ha quedat inclòs en l’expedient administratiu de la
Modificació de pla especial que ens ocupa.
Conclusió
En relació a les prescripcions de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
l’Àmbit Metropolita de Barcelona de data 1 d’octubre de 2014, s’han introduït els següents
canvis en el document:
S’ha modificat el text de l’article 11 de la Normativa que es concreta de la manera següent:
- En els cas que les noves condicions d’edificació representin un increment de sostre
respecte el legalment implantat, en el moment de materialitzar-lo el percentatge de cessió
ha de ser del 15% de l’increment per ser actuacions de dotació aïllada en sòl urbà
consolidat.
2
2
- Es manté la cessió d’espais lliures de 20m /100 m d’increment fixat en els primer text
refós.
- Aquestes condicions s’aplicaran també a les parcel·les del polígon PA1 que incrementin
el sostre respecte les condicions d’edificació admeses pel PGM per a la clau 12.
La documentació d’aquest nou Text refós de la Modificació del Pla especial de l’illa
compresa pels carrers de Sant Pere, de Mar, de Cadis, Magatzem i Sant Jaume de
Badalona que s’aporta pel corresponent tràmit compleix amb les prescripcions de la
resolució de la CTUAMB d’1 d’octubre de 2014 considerant que els canvis introduïts no són
substancials.
Atenent als motius expressats informo que el document compleix amb les disposicions
establertes en el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, el Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, el Real Decret Legislatiu
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2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Ley de Suelo, i per tant, res
s’oposa a prosseguir amb la tramitació de la Modificació del Pla especial de l’illa compresa
pels carrers de Sant Pere, de Mar, de Cadis, Magatzem i Sant Jaume de Badalona.”
Així mateix, en data 27 d’octubre de 2014 el Departament Jurídic de l’Àrea d’Urbanisme ha
emès informe favorable l’aprovació inicial de la proposta presentada, amb la conformitat de
la Secretaria General, que es transcriu literalment a continuació:
“PROPOSTA PRESENTADA
Per part del Departament de Planejament Urbanístic es va redactar la proposta de
modificació del Pla Especial de l’illa compresa pels carrers de Sant Pere, de Mar, de Cadis,
Magatzem i Sant Jaume d’aquesta ciutat amb una superfície total de 1.837,58 m2. Aquesta
proposta té per objecte eliminar la delimitació de la Unitat d’Actuació urbanística mantenint
l’afectació de vialitat i adequant les condicions d’edificabilitat en consonància amb les
característiques històriques de l’àmbit per a permetre la renovació i rehabilitació dels
habitatges existents.
La Junta de Govern Local, en la sessió de data 27 de juliol de 2012, va aprovar amb
caràcter inicial la proposta de Pla Especial de l’illa compresa pels carrers de Sant Pere, de
Mar, de Cadis, Magatzem i Sant Jaume. L’esmentat acord es va publicar en el BOPB en
data 27 d’agost de 2012 de 2012, al diari El Periódico el mateix dia, al Tauler d’anuncis
oficials i a la web de l’Ajuntament de Badalona.
En sessió ordinària de 26 de març de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar
provisionalment la modificació del Pla Especial de l’illa compresa pels carrers de Sant
Pere, de Mar, de Cadis, Magatzem i Sant Jaume de Badalona.
En la sessió de data 25 de juliol de 2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona va suspendre l’aprovació definitiva de la modificació del Pla
Especial, fins a la presentació d’un text refós que incorpori les prescripcions següents:
-1.1 Cal mantenir la unitat d’actuació de l’àmbit per tal de garantir un repartiment equitatiu
dels bens i càrregues entre els propietaris, o bé cal replantejar els àmbits de gestió,
mantenint les obligacions legals de cessions d’aprofitament i sistemes, o bé cal deixar
sense efecte el planejament vigent remetent-se estrictament a l’establert al PGM del 76, tot
assenyalant que en funció de l’opció escollida caldrà exposar a nova informació pública el
document.
-1.2 Pel que fa a les obres de rehabilitació de les edificacions, i en conseqüència amb la
prescripció anterior, cal suprimir la regulació prevista relativa als efectes del planejament
sobre les construccions, els usos preexistents i les condicions específiques de rehabilitació
dels edificis disconformes.
En data 27 de maig de 2014 l’arquitecta adscrita al Departament de Planejament Urbanístic
va emetre un informe mitjançant el qual es posa de manifest que s’han incorporat les
prescripcions de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità
de Barcelona de data 25 de juliol de 2013.
En data 27 de juny de 2014 la Junta de Govern Local va dictaminar verificar el Text refós del
Pla Especial de l’illa compresa pels carrers de Sant Pere, de Mar, de Cadis, Magatzem i
Sant Jaume de Badalona, acord que va ser ratificat pel Ple de 22 de juliol de 2014.
Tramès el text refós verificat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de
Barcelona, en data 9 d’octubre de 2014 es va notificar a l’Ajuntament l’acord adoptat per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona de 1 d’octubre de
2014, el qual transcrit literalment deia:
«1 Aprovar definitivament la modificació del Pla especial de l’illa compresa pels carrers de
Sant Pere, Mar, Cadis, Magatzem i Sant Jaume, de Badalona, promoguda i tramesa per
l’Ajuntament, suspenent la seva executivitat i publicació al DOGC fins a la presentació d’un
text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de
l’expedient, i degudament diligenciat, incorpori les prescripcions següents:
-1.1 Cal fixar que les cessions d’aprofitament de les actuacions de dotació aïllada són del
15%, respecte el sostre legalment establert.
- 1.2 Cal fixar en el Polígon d’actuació l’obligatorietat de cessió d’aprofitament i d’espais
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lliures, d’acord amb els criteris exposats.
-2 Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els
plànols d’ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en
compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual
s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les
normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat
de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.
-3 Facultar al director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme per a donar conformitat
al text refós que cal redactar en compliment de les prescripcions assenyalades en aquest
acord i per ordenar la publicació del pla als efectes de l’executivitat.
-4 Comunicar-ho a l’Ajuntament.»
En data 21 d’octubre de 2014 s’ha emès informe tècnic per part del Departament de
Planejament urbanístic, mitjançant el qual es posava de manifest que s’han incorporat a la
modificació del Pla Especial de l’illa compresa pels carrers de Sant Pere, de Mar, de Cadis,
Magatzem i Sant Jaume les prescripcions indicades a l’acord de la CTU de l’àmbit
metropolità de Barcelona de 1 d’octubre de 2014. Així mateix, es posa de manifest que els
canvis introduïts no tenen la consideració de substancials.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
Aquest Pla Especial urbanístic d’iniciativa pública es tramita per aquesta Corporació
municipal a l’empara de l’article 78 del Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya del
2010, modificat per la Llei 3/2012 (TRLUC).
A l’expedient administratiu 19/A11-12 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic
consten les determinacions establertes a l’article 67 del TRLUC, en concordança amb
l’article 94 del RLUC.
Igualment, s’escau assenyalar que les incorporacions fetes a l’expedient no tenen
naturalesa de substancials en els termes que s’expressa l’article 112.2 del RLUC.
PROCEDÈNCIA DE LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS
D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació tècnica que consta a
l’expedient, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que sigui aprovada per
la Junta de Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament, atorgada mitjançant acord
plenari de data 12 de juliol de 2011, i que, de conformitat amb la STS 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 la 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.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
En conseqüència, 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 Comissió
Informativa de l’Àmbit de Territori, a proposta de l’Alcalde, d’acord amb la gerència de
l’Àmbit de Territori, proposi a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament l’aprovació del
següent
ACORD:
PRIMER.- Donar per verificat el nou Text Refós de la modificació del Pla especial de l’illa
compresa pels carrers Sant Pere, de Mar, de Cadis, Magatzem i Sant Jaume de Badalona
amb el ben entès que les modificacions introduïdes, en compliment de la resolució de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona de 1 d’octubre de
2014, no tenen la naturalesa de canvis substancials, en els termes que s’expressa l’article
112.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (aprovat pel Decret 305/2006).
SEGON.- Donar trasllat de la documentació de l’expedient al director general d’Ordenació
del Territori i Urbanisme als efecte que doni conformitat al present text refós.
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Secretaria General

Votació.
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
19 Precs i preguntes.
No se’n va produir cap.
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les nou hores i quaranta-cinc minuts, de la
qual com secretari general acc., dono fe.

Vist i Plau
L’alcalde,
El secretari general acc.
(p.d. res. 18-08-14)

Xavier Garcia Albiol

Albert Müller i Valentí
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