Secretaria General

NÚM.:
38
ÒRGAN:
Junta de Govern Local
SESSIÓ:
PÚBLICA.ORDINÀRIA
DATA:
25 de juliol de 2014
HORA:
14:05
DOCUMENT: ACTA
_________________________________________________________________
A la sala de la 4a planta de l'edifici municipal del Viver, en primera convocatòria, 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:
REGIDORS

Ramón Riera Macia
Miguel Jurado Tejada
Juan Fernández Benítez
SECRETARIA GRAL. DELEGADA Remedios Hijano Cruzado
INTERVENTOR MUNICIPAL
Julián Álamo Guijarro
TRESORER
Jordi Crisol González

ABSENTS
Xavier Garcia Albiol
Mª Jesús Hervàs Mínguez

Alcalde
Regidora

Presideix la sessió el primer tinent d’alcalde Ramón Riera Macia.
ORDRE DEL DIA
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió que va tenir lloc
el passat 27 de juny de 2014.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 CG-2014/4679 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament de les
dotacions econòmiques als grups municipals d'aquest Ajuntament corresponents a l'any
2013 (de l'1 de gener al 31 de desembre de 2013, ambdós inclosos).
3 CG-2014/4680 DICTAMEN. Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants amb
referència a l'1/01/2014.
4 CG-2014/4681 DICTAMEN. Aprovar i satisfer el reconeixement de crèdit per import
352,76 EUR a Anzizu Barba López Procuradores SLP, pels serveis de procuradoria.
5 CG-2014/4682 DICTAMEN. Aprovar i satisfer el reconeixement de crèdit per import
132,59 EUR a Maria Carmen Fuentes Millan, pels serveis de procuradoria.
6 CG-2014/4683 DICTAMEN. Autoritzar a l'empleat Francisco José Martínez Teruel per
exercir una activitat privada per compte propi.
7 CG-2014/4684 DICTAMEN. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit d'exercicis
anteriors.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
8 CG-2014/4685 DICTAMEN. Acceptar diverses subvencions en matèria de Salut Pública
de la Diputació de Barcelona, dins la convocatòria del Pla de concertació "Xarxa de
Governs Locals 2012-2015, per a l'any 2014.
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9 CG-2014/4686 DONAR COMPTE. Resolució de la regidoria de Cultura i Ciutadania de
sol.licitud de recursos del Catàleg de concertació 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals
2012-2015" de la Diputació de Barcelona.
10 CG-2014/4687 DICTAMEN. Acceptar els ajuts econòmics concedits per la Diputació de
Barcelona en el marc del règim regulador i la convocatòria del Catàleg de serveis 2014 del
Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".
11 CG-2014/4688 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per tal d'abonar la taxa
per inspecció control periòdic del Pavelló de la Plana.
12 CG-2014/4689 DICTAMEN. Acceptar les subvencions atorgades per acord de la Junta
de Govern de la Diputació de Barcelona en el marc de la convocatòria 2014 del Catàleg de
concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" en matèria d'Educació, Esports i
Joventut
13 CG-2014/4690 PROPOSTA. Aprovar la sol·licitud de subvencions 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.
14 CG-2014/4691 PROPOSTA. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de l'empresa
GAS NATURAL SUR SDG, S.A, per import de 71.506,01 euros, corresponent al
subministrament de gas als edificis adscrits a l'Àrea d'Educació, durant l'any 2013.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
15 CG-2014/4692 DICTAMEN. Aprovar un reconeixement de crèdit corresponent aL
subministrament elèctric de 2013 a favor d'Endesa Energia SAU per un import de 1.380,79
Euros.
16 CG-2014/4693 DICTAMEN. Aprovar un reconeixement de crèdit corresponent a
subministrament elèctric de 2013 a favor d'Endesa Energia XXI SL per un import de 172,78
Euros.
17 CG-2014/4694 DICTAMEN. Aprovar un reconeixement de crèdit corresponent al
subministrament elèctric de 2013 a favor d'Endesa Energia SAU per un import de 511,66
Euros
18 Proposicions urgents.
CG-2014/4695 PROPOSTA. Aprovació de la liquidació de la reforma de local existent al C/
Ausias March s/n per a la ubicació de l'equipament juvenil "BADIU JOVE".
19 Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió que va tenir lloc
el passat 27 de juny de 2014.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió que va tenir lloc el
passat 27 de juny de 2014, la qual va ser aprovada per unanimitat.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 CG-2014/4679 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament de
les dotacions econòmiques als grups municipals d'aquest Ajuntament corresponents
a l'any 2013 (de l'1 de gener al 31 de desembre de 2013, ambdós inclosos).
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:
Instrucció de la Regidora de l’Àmbit de Govern de data 16 de juny de 2014.
Informe jurídic de data 23 de juny de 2014.
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Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 7 de juliol
de 2014.
Vista la Instrucció de la Regidora de l’Àmbit de Govern de data 16 de juny de 2014 que
literalment diu el següent:
“Vist que durant l’any 2013 no es varen satisfer als grups polítics municipals constituïts en
aquesta corporació les dotacions econòmiques aprovades per acord de l’Ajuntament en Ple
en la sessió de data 29 d’octubre 2013.
Per aquesta raó, demano que s’iniciïn els tràmits necessaris per al pagament als grups
polítics municipals de les assignacions econòmiques pendents d’abonament corresponents
a l’any 2013.“
Atesa la resolució de l’Alcaldia, dictada en data 17 de juny de 2011, en virtut de la qual, i
conforme als arts. 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, art. 50 i
concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 23 i següents del ROFRJ, i 53 del
Reglament Orgànic Municipal (ROM), els membres d’aquesta Corporació es varen
constituir en quatre grups polítics municipals, resolució de la qual es va donar compte al Ple
de l’Ajuntament en sessió de data 12 de juliol de 2011.
Vist que, en l’Acord de l’Ajuntament Ple adoptat en la sessió de data 12 de juliol de 2011 es
va aprovar una dotació econòmica anual per als grups municipals constituïts per a l’any
2012 per un import de 122.004,90 euros.
Atès que, per acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 d’octubre de 2013 es va modificar
l’esmentat Acord del Ple de data 12 de juliol de 2011 amb motiu de la baixa del regidor
David Gómez Villar com a membre del grup municipal del Partit Popular de Catalunya a
partir del dia 18 d’octubre de 2012, en el sentit d’establir les noves dotacions econòmiques
anuals pels grups municipals constituïts en aquesta corporació corresponents a l’any 2012 i
2013.
Vist que, d’acord amb la instrucció de la Regidora de l’Àmbit de Govern, s’ha considerat
oportú tramitar el pagament de les assignacions als grups polítics municipals constituïts en
aquesta corporació corresponents a l’any 2013, i per tant, de l’1 de gener al 31 de
desembre de 2013, ambdós inclosos, essent els càlculs resultants, d’acord amb el que es
disposa al propi acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 d’octubre de 2013, els següents:
- Component fix anual per a cada grup municipal: 12.002,11 anuals.
- Component variable: 73.996,46 euros (122.004,90 – 48.008,44). De la divisió d’aquests
73.996,46 euros entre 18 regidors i entre 365 dies, en resulta un import de 11,262 euros
regidor/dia.
Per tant, el component variable per a cada grup municipal, a partir de disposar de 2
regidors, que s’incrementarà en una assignació variable de 11,262 euros per regidor i dia,
és a dir, per 18 regidors per un total de 365 dies (els compresos de l’1 de gener al 31 de
desembre de 2013), és el següent:
Import Total
Grup Municipal
Regidors/es
Dies
€/Regidor/Dia
component variable
PPC
8
365
11,262
32.885,04
PSC
7
365
11,262
28.774,41
CIU
2
365
11,262
8.221,26
ICV-EUiA

1

365

11,262

4.110,63
73.991,34

Atès que, per tant, els imports totals resultants pel que fa a l’any 2013, de l’1 de gener al 31
de desembre de 2013, ambdós inclosos, són els següents:
Component
Grup Municipal
Regidors/es
Component Fix
Import Total (€)
Variable
8
12.002,11
32.885,04
PPC
44.887,15
7
12.002,11
28.774,41
PSC
40.776,52
2
12.002,11
8.221,26
CIU
20.223,37
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12.002,11
4.110,63
16.112,74
48.008,44
73.991,34
121.999,78
Per tot això, caldria procedir a l’abonament com a reconeixement de crèdit als grups polítics
municipals constituïts en aquesta corporació de l’assignació econòmica esmentada
corresponent a l’any 2013, de l’1 de gener al 31 de desembre de 2013 ambdós inclosos,
amb càrrec a l’aplicació pressupostaria següent:
Partida
Id.Op
Núm.Op
Import
2014 N 100 9120 48903
A
201400044760
121.999,78
Fonaments de dret.
Vist que l’article 73 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local
(LRBRL) segons el nou redactat que estableix la Llei 11/99, de 21 d’abril, regula
l’assignació als grups polítics municipals d’una dotació econòmica que haurà de comptar
amb un component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre variable, en funció del nombre
de membres de cadascun d’ells, sense que puguin destinar-se aquestes quantitats al
pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació o a
l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial.
Atès que el règim de percepció i funcionament d’aquesta dotació econòmica es regula a
l’art. 32 de les Bases d’execució del pressupost general per a l’exercici de l’any 2014 (BEP).
Vist que, d’acord amb l’art. 32 de les BEP “les assignacions a grups municipals no podran
destinar-se al pagament de remuneracions del personal de qualsevol tipus al servei de la
Corporació o a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter
patrimonial. Així mateix, no es podrà destinar al pagament de les indemnitzacions per raó
del servei previstes a l’article 30 d’aquestes bases, ni a altres no permeses per la legislació
vigent.”
Atès que, així mateix, d’acord amb l’esmentat article “els grups polítics hauran de portar una
comptabilitat específica de la dotació a que fa referència aquesta base, que posaran a
disposició del Ple de la Corporació sempre que aquesta ho demani, sense perjudici de les
obligacions fiscals, comptables i de qualsevol altre mena a que puguin estar obligats en
l’àmbit del partit polític corresponent”.
Vist que, l’esmentat art. 32 de les BEP estableix que per percebre un nou lliurament en
concepte de dotació econòmica als grups municipals, aquests hauran d’haver justificat
l’anterior percepció. Justificació que s’efectuarà mitjançant els models definits per la
Intervenció Municipal.
Atès que, d’acord amb l’article 2.3 de l’Annex IV de les BEP aquestes assignacions no
tindran la consideració de subvenció.
Vist que la despesa esmentada, per un import total de 121.999,78 Euros, es la
corresponent a l’any 2013, de l’1 de gener al 31 de desembre de 2013, ambdós inclosos, de
les dotacions econòmiques aprovades per acord de l’Ajuntament Ple de data 29 d’octubre
de 2013 amb càrrec de la partida 0100-9120-48903 del pressupost municipal vigent.
Atès que, durant l’any 2013 no es varen pagar les dotacions econòmiques als grups polítics
municipals aprovades per l’acord de l’Ajuntament Ple adoptat en la sessió de data 29
d’octubre de 2013, i per tant, ens trobem davant d’un supòsit d’enriquiment injust segons la
regla jurídica de què “ningú pot enriquir-se injustament amb dany aliè”.
Vist que, la sentència del Tribunal Suprem, sala contenciós - administrativa, secció 2a, d’11
de juliol de 2005, indica, en relació a l’enriquiment injust, que “…como principio general y
como específica acción, forma parte, por obra de la jurisprudencia, del ordenamiento
jurídico administrativo”.
Atès que, segons reiterada i pacífica jurisprudència del Tribunal Suprem, entre elles
destaquem la de la Sala 1a, de 28 de gener de 1956, sobre la doctrina de l’enriquiment
injust, disposa que són necessaris els següents elements: a) augment de patrimoni de
l’enriquit; b) empobriment de l’actor; c) relació causal entre l’empobriment i l’enriquiment; i
d) manca de causa que justifiqui l’enriquiment.
Vist que, 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
ICV-EUiA

1
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la Llei. Concretament, l’article 26.2 b) del RD 500/1990 (i en els mateixos termes l’article
176 TRLHL) estableix que “S’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del
seu reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses
degudament adquirits en exercicis anteriors.”
L’òrgan competent per als 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.
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 dels grups polítics
municipals constituïts en aquesta Corporació per al pagament de les dotacions
econòmiques aprovades per acord de l’Ajuntament Ple de data 29 d’octubre de 2013
corresponents a l’any 2013, de l’1 de gener al 31 de desembre de 2013, ambdós inclosos,
per un import total de 121.999,78 euros i la despesa corresponent contreta a l’aplicació
pressupostària següent:
Partida
Id.Op
Núm.Op
Import
2014 N 100 9120 48903
A
201400044760
121.999,78
SEGON.- Procedir a l’abonament als grups polítics municipals constituïts en aquesta
Corporació, prèvia justificació en els models definits per la Intervenció Municipal, de les
dotacions econòmiques corresponents a l’any 2013, de l’1 de gener al 31 de desembre de
2013, ambdós inclosos, i sempre i quan hagin estat justificades les anteriors quantitats
percebudes per aquest mateix concepte corresponents a l’any 2012, de la manera que es
detalla a continuació:
Component
Component Fix
Variable
Import Total (€)
12.002,11
32.885,04
44.887,15
12.002,11
28.774,41
40.776,52
12.002,11
8.221,26
20.223,37
12.002,11
4.110,63
16.112,74
48.008,44
73.991,34
121.999,78
TERCER.- Notificar aquesta resolució als grups polítics municipals constituïts en aquesta
Corporació.
QUART.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria municipals.
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 l’alcalde de
delegació de signatura de data 3 de juliol de 2014, 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: 3.
Grup Municipal
PPC
PSC
CIU
ICV-EUiA

NIF
G62584446
G08564379
G64683139
G58362245
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3 CG-2014/4680 DICTAMEN. Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants
amb referència a l'1/01/2014.
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió: Revisió anual del Padró Municipal d’Habitants amb referència a l’1 de
gener de 2014
Caràcter de la resolució:
Òrgan al qual s’adreça: Junta de Govern Local Pública
Núm. expedient: 1365/02-1/14
Fets
D’acord amb el que estableix el Real Decret 2612/1996 de 20 de desembre, pel qual es
modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat
pel Real Decret 1690/1986, d’11 de juliol, així com a la Resolució de 25 d’octubre de 2005
(BOE de 23/11/2005), de la Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant INE)
i del Director General de Cooperació Local per la qual es dicten instruccions tècniques als
Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de
la proposta de xifres oficials de població, aquest Ajuntament ha realitzat la revisió anual del
Padró Municipal d’Habitants amb referència a l’1 de gener de 2014.
Fonaments de dret
Atès que la nova redacció de l’art. 81 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de
les Entitats Locals institueix:
que els Ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons municipals amb referència a 1
de gener de cada any, formalitzant les actuacions portades a terme durant l’exercici
anterior. Els resultats numèrics de la revisió anual seran remesos a l’lNE.
Atès que l’apartat I de la Resolució de 25 d’octubre de 2005 (BOE de 23/11/2005), de la
Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació Local
per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró
municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població
institueix:
que per tal de realitzar la revisió dels padrons es consideraran les variacions produïdes i
que hagin estat remeses a l’INE en els fitxers d’intercanvi mensuals així com el resultat de
la coordinació comunicada per aquest en els diferents fitxers mensuals fins el mes de març.
Atès que l’apartat IV de la citada Resolució institueix:
que els resultats numèrics de la revisió anual es comunicaran a l’INE mitjançant ofici en el
qual s’especificarà únicament la població resultant per al municipi referida a 1 de gener.
que juntament amb la xifra de població, i perquè les possibles objeccions que hagués de
formular l’INE, en virtut del que preveu l’art. 82 del Reglament de Població, puguin detallarse a nivell de registre, s’enviarà el fitxer, còpia del Padró complet a 1 de gener, del qual
s’hagi deduït la xifra de població comunicada.
que la xifra de la revisió, juntament amb el fitxer es remetran a la corresponent Delegació
Provincial de l’INE abans del 10 d’abril.
Vist que, d’acord amb els terminis establerts per la citada Resolució, l’Ajuntament ha
notificat de manera provisional a l’INE, amb anterioritat al 10 d’abril de 2014, la xifra de
població i el fitxer esmentat, còpia del Padró complet a 1 de gener de 2014.
Atès que resulta bona pràctica administrativa aprovar, a més de la xifra de població a 1 de
gener de 2014, les alteracions produïdes durant al període comprès entre l’1 de gener de
2013 i el 31 de desembre de 2013 (Resum numèric general municipal d’Habitants de
Badalona per al període comprès entre l’1 de gener de 2013 i 31 de desembre de 2013), i el
Resum numèric municipal consolidat d’Habitants de Badalona amb referència a l’1 de gener
de 2014.
Proposta de resolució
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En conseqüència, a l’empara que la revisió del Padró Municipal d’Habitants és competència
originària del Ple d’acord amb les arts. 17 LRBRL i 81 RPDTEL, i atès que en data 5 de
juliol de 2011 l'Ajuntament Ple va delegar en la Junta de Govern Local la competència
d'aprovació de la Rectificació anual del Padró Municipal d'Habitants, proposo que la Junta
de Govern adopti els següents
ACORDS
P R I M E R - Aprovar el Resum numèric general municipal d’Habitants de Badalona per
al període comprès entre l’1 de gener de 2013 i 31 de desembre de 2013, el Resum
numèric municipal consolidat d’Habitants de Badalona amb referència a l’1 de gener de
2014 i el fitxer associat, còpia del Padró complet a 1 de gener de 2014, que s’adjunten com
annexos, i dels quals es dedueix que la Població de la ciutat de Badalona a 1 de gener de
2014 és de 217.424 habitants.
SEGON–
Aquestes xifres no esdevindran definitives ni oficials fins que no siguin
aprovades per l’lNE, amb les objeccions que aquest òrgan consideri adients, d’acord amb el
que estableix la citada Resolució de 25 d’octubre de 2005 (BOE de 23/11/2005).
T E R C E R - Donar compte de la present Resolució a l'Ajuntament Ple.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3.
4 CG-2014/4681 DICTAMEN. Aprovar i satisfer el reconeixement de crèdit per import
352,76 EUR a Anzizu Barba López Procuradores SLP, pels serveis de procuradoria.
Identificació de l’expedient:
Tipus de document: Reconeixement de crèdit per les despeses de procurador
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Interessat: ANZIZU BARBA LOPEZ PROCURADORES, SLP NIF: B58088279
Expedient: 0241-FEXP2014/000006
Referència Addicional: 643/AJF-14/11, 123/ASS C-6/14 I 608/CON-50/12
Fets
1. Anzizu Barba López Procuradores, SLP (NIF: B58088279) ha presentat les següents
factures que tot seguit es detallen:
Núm.
Registre
Data
Import
Concepte
factura
factura
factura
factura
161/021108
Apel·lació
penal
(Audiència
N002588
28/01/2014
87,70
162/021108
Provincial de Barcelona Secció 8)
2039/021108
N008274
13/05/2014 Recurs: 487/2013 JCA 17 BCN
185,42
2240/021108
2037/021108
N008275
13/05/2014 Recurs 369/2012 JCA 10 BCN
79,64
2038/021108
2. Les factures han estat conformades pel servei gestor i queda acreditat que els treballs
han estat realitzats, i que els imports són correctes conforme als aranzels establerts a Real
Decret 1373/2003, de 7 de novembre, pel qual s’aprova l’aranzel de drets dels procuradors
dels Tribunals, el Real Decret 1/2006, de 13 de gener, pel qual es modifiquen els esmentats
aranzels i el Real Decret-Llei 5/2010, de 31 de març, pel qual s’amplia la vigència de
determinades mesures econòmiques de caràcter temporal.
3. L’interventor d’aquest Ajuntament ha informat que existeix consignació pressupostària
per fer front al pagament d’aquesta despesa amb càrrec a la següent aplicació
pressupostària:
Aplicació
pressupostària
2014 N 210 9220 22711
Fonaments de dret

Id.
Op.
A

Núm. Op.

Import

201400051177

352,76
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1. L'objecte d'aquest expedient és l'aprovació de la despesa per import de 352,76 euros per
al seu abonament a Anzizu Barba López Procuradores, SLP (NIF: B58088279),
corresponent a les factures detallades en l’antecedent primer, per aplicació al present
supòsit de la doctrina jurisprudencial establerta pel Tribunal Suprem de l'enriquiment injust
o sense causa, ja que la inexistència d'expedient de contractació de conformitat amb les
normes de la legislació de contractes de les administracions públiques, no és convalidable.
No obstant això, l'Ajuntament resta obligat en dret al pagament a l'empresa que ha prestat
l'esmentat servei, ja que en cas contrari es produiria un enriquiment injust o sense causa de
l'hisenda municipal que l'ordenament jurídic no pot acollir i així ho té declarat de forma
reiterada la jurisprudència del Tribunal Suprem.
Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer en
la tramitació de l'expedient que provoca l'emissió de les factures indicades conforme les
previsions de l'article 41 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim,
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2. En el present cas s’han acomplerts els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, quant a l’acreditació de la despesa generada pel servei prestat i la
conformitat del departament municipal gestor del contracte.
3. Per tractar-se d’una obligació adquirida sense haver seguit els tràmits adients establerts
per als contractes menors, l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest reconeixement
extrajudicial de crèdit és la Junta de Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament
atorgada mitjançant acord plenari de data 12/07/2011 i, de conformitat amb la sentència del
Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre, procedeix que la seva aprovació si
escau, sigui adoptada en sessió pública de la Junta de Govern Local, previ dictamen de la
comissió informativa competent per raó de la matèria, de conformitat amb l’article 123 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
4. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departament o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els correspongui tramitar i redactar la pertinent
proposta de resolució.
Conclusions i proposta
PRIMER.- Aprovar i satisfer el reconeixement de crèdit per import 352,76 EUR derivat de la
despesa ocasionada en concepte de serveis de procuradoria per Anzizu Barba López
Procuradores SLP (NIF: B-58088279), corresponent a les factures que es relacionen a
continuació, amb càrrec a la partida pressupostària 100-9220-22711 i número d’operació
201400051177, del pressupost municipal de despeses de l’any 2014:
Núm.
Registre
Data
Import
Concepte
Factura
factura
factura
factura
161/021108
Apel·lació
penal
(Audiencia
N002588
28/01/2014
87,70
162/021108
Provincial de Barcelona Secció 8)
2039/021108
N008274
13/05/2014 Recurs: 487/2013 JCA 17 BCN
185,42
2240/021108
2037/021108
N008275
13/05/2014 Recurs 369/2012 JCA 10 BCN
79,64
2038/021108
SEGON.- Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixen en ordre al
bon fi i execució del precedent acord
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de resolució
precedent, d’acord amb les previsions del Decret de l’alcalde de delegació de signatura de
data 03/07/2014, 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
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A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Junta de
Govern Local RESOL d’acord amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui aquesta
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: 3.
5 CG-2014/4682 DICTAMEN. Aprovar i satisfer el reconeixement de crèdit per import
132,59 EUR a Maria Carmen Fuentes Millan, pels serveis de procuradoria.
Identificació de l’expedient:
Tipus de document: Reconeixement de crèdit per les despeses de procurador
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Interessat: MARIA CARMEN FUENTES MILLAN NIF 46227200-Y.
Expedient: 0241-FEXP2014/000003
Referència Addicional: 314/AJF-11/10
Fets
1. La procuradora Maria Carmen Fuentes Millan ha tramès a aquesta administració la
factura que tot seguit es relaciona:
NIF

Tercer

Núm.Fra

Data

46227200Y

FUENTES MILLAN,
MARIA CARMEN

424/2014

28/03/2014

Base
imposable
109,58

IVA 21%

IRPF 21%

23,01

23,01

2. Els treballs facturats per la procuradora corresponen a les executòries penals número:
33/2013-J de l’Audiència Provincial Secció 3a de Barcelona derivades de les diligències
prèvies número 1/2004 del Jutjat 1a Instància número 6 de Badalona, instruïdes arrel d’una
denúncia on figurava implicat un treballador de la Guàrdia Urbana, la defensa del qual la
realitzaven els advocats del despatx de ROFES ABOGADOS ASOCIADOS SL amb els
quals aquest Ajuntament tenia subscrit un contracte de serveis.
3. Informe tècnic favorable en relació amb el pagament de la factura abans relacionada,
emès amb data 19/05/2014, del qual se’n desprèn que si bé no es van poder realitzar els
tràmits procedimentals escaients els treballs facturats han estat efectivament realitzats i
acreditats documentalment i que els imports facturats són els que es fixen al Real Decret
1373/2003, de 7 de novembre, pel qual s’aprova l’aranzel dels procuradors dels Tribunals,
modificat pels RD 1/2006 i RDL 5/2010.
4. L’interventor d’aquest Ajuntament 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

201400036036

132,59

Fonaments de dret
1. L’objecte d’aquest expedient és l’aprovació del pagament de la factura número 424/2014
a MARIA CARMEN FUENTES MILLAN (CIF: 46227200Y), corresponent a la factura
detallada en l’antecedent primer, per aplicació al present supòsit de la doctrina
jurisprudencial establerta pel Tribunal Suprem de l’enriquiment injust o sense causa, ja que
la inexistència d’expedient de contractació de conformitat amb les normes de la legislació
de contractes de les administracions públiques, no és convalidable. No obstant això,
l’Ajuntament resta obligat en dret al pagament a la procuradora que ha realitzat els treballs
facturats, 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.
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Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s’hagi pogut incórrer en
la tramitació de l’expedient que provoca l’emissió de la factura indicada conforme les
previsions de l’article 41 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim,
jurídic de les administracions públiques o del procediment administratiu comú.
2. Per tractar-se d’una obligació adquirida sense haver seguit els tràmits adients establerts
per als contractes menors, l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest reconeixement
extrajudicial de crèdit és la Junta de Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament
atorgada mitjançant acord plenari de data 12/07/2011 i, de conformitat amb la sentència del
Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre, procedeix que la seva aprovació, si
escau, sigui adoptada en sessió pública de la Junta de Govern Local, previ dictamen de la
comissió informativa competent per raó de la matèria, de conformitat amb l’article 123 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
3. 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.
Conclusions i proposta
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de crèdit i la despesa corresponent a la factura que es
relaciona a continuació i satisfer el seu import amb càrrec a la partida pressupostària 100920-22711, amb número d’operació 201400036036, del pressupost municipal de despeses
del 2014:
NIF

Tercer

Núm.Fra

Data

46227200Y

FUENTES MILLAN,
MARIA CARMEN

424/2014

28/03/2014

Base
imposable
109,58

IVA 21%

IRPF 21%

23,01

23,01

SEGON.- Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixen en ordre al
bon fi i execució del precedent acord
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de
resolució precedent, d’acord amb les previsions del Decret de l’alcalde de delegació de
signatura de data 03/07/2014, 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: 3.
6 CG-2014/4683 DICTAMEN. Autoritzar a l'empleat Francisco José Martínez Teruel per
exercir una activitat privada per compte propi.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Sol·licitud autorització instada per l’empleat Francisco José Martínez
Teruel per exercir una activitat privada per compte propi.
Òrgan que resol: Junta de Govern
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Interessat: Francisco José Martínez Teruel.
Núm. expedient: 565/D-4/14
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Fets
1.- Declaració d’activitats efectuada el 23 de maig de 2014 per part de l’empleat Francisco
José Martínez Teruel, funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, que desenvolupa el lloc
de treball d’administratiu especialitzat en el Servei de Disciplina i Sancions de l’Àrea de Via
Pública i Mobilitat, per mitjà de la qual demana la compatibilitat per a l’exercici d’una segona
activitat privada per compte propi com a advocat, fora de la seva jornada de treball i amb
una dedicació màxima de 6 hores setmanals.
Legislació aplicable
1. Articles 11 a 15 de la Llei 53/1984 de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques, que regula el règim d’incompatibilitats per a
l’exercici d’activitats privades.
2. Articles 11 a 15 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de l’Administració de la Generalitat, pel que fa a la possibilitat d’autoritzar el personal
inclòs en l’àmbit d’aquesta Llei en l’exercici d’activitats privades.
3. Articles 329 a 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals, que regulen el règim d’incompatibilitats de
l’exercici d’un lloc de treball a l’Administració o de l’exercici d’activitats públiques amb
activitats privades.
4. L’article 344 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, estableix que en l’àmbit de les entitats locals,
l’òrgan competent per resoldre les declaracions de compatibilitat correspon al ple de la
corporació.
5. L’Ajuntament Ple en sessió de 12 de juliol de 2011 acorda delegar a la Junta de Govern
Local les competències relatives a les declaracions d’incompatibilitats del personal i
autorització o denegació de les sol·licituds sobre compatibilitats.
6. L’òrgan competent per aprovar aquesta proposta és la Junta de Govern Local de
conformitat amb l’acord esmentat en el fonament precedent de delegació de competències i
a l’empara dels articles 22.2 lletra q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, i 52.2 lletra r) del 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.
7. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari es
proposa a la tinent d’alcalde i regidora de l'Àrea de Govern i Recursos Humans que validi i
ordeni la tramitació a la Junta de Govern Local de la següent proposta:
Primer.- Autoritzar a l’empleat Francisco José Martínez Teruel, la compatibilitat entre el lloc
de treball, que desenvolupa en aquesta corporació com a administratiu especialitzat del
Servei de Disciplina i Sancions de l’Àrea de Via Pública i Mobilitat, i una segona activitat
privada per compte propi declarada el dia 23 de maig de 2014, per a desenvolupar l’activitat
d’advocat (carrer Santa Eulàlia, 47 1r. 2a de Vilassar de Mar), amb una dedicació de 6
hores setmanals distribuïdes fora de la jornada de treball assignada en aquest ajuntament i
amb estricte compliment de la normativa sobre incompatibilitats.
Segon.- Aquesta autorització restarà sense efectes en el supòsit de vulnerar la legislació
vigent i en els supòsits següents:
• Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en
comprometés la seva imparcialitat o independència.
• Si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per
raó del càrrec.
• Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.
Tercer.- Qualsevol modificació que afecti a la realització de les esmentades activitats o de
les seves descripcions deixarà sense efectes la present declaració de compatibilitat.
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Quart.- El senyor Francisco José Martínez Teruel està obligat a posar en coneixement
d’aquest ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de l’activitat
privada declarada.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució al senyor Francisco José Martínez Teruel, comunicar a
la resta d’interessats i donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin
en ordre al bon fi i execució dels precedents acords.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de
resolució precedent, d’acord amb les previsions de l’acord sobre delegacions del Ple a la
Junta de Govern de data 5 de juliol de 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, per al seu debat i aprovació, si escau.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3.
7 CG-2014/4684 DICTAMEN. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit
d'exercicis anteriors.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdits d’exercicis anteriors
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient: 020700-CONJ-DIVFRA2014/000006
Ref. addicional: JGL 07.14
Interessat: Diversos
Fets
1. Les despeses relacionades a continuació han estat conformades pel departament
municipal gestor i, posteriorment, la Intervenció Municipal ha informat les corresponents
autoritzacions de despesa amb càrrec a les partides i els números d’operació que es detalla
:
Interessat
Exercici
NIF
CP Jaume Ribó, 1517 (Ed.S.Jordi bl 14)
2005
H59310565
CP Jaume Ribó, 152006
17 (Ed.S.Jordi bl 14)
H59310565
CP Jaume Ribó, 152007
17 (Ed.S.Jordi bl 14)
H59310565
CP Jaume Ribó, 152005
17 (Ed.S.Jordi bl 14)
H59310565
CP Jaume Ribó, 152006
17 (Ed.S.Jordi bl 14)
H59310565
CP Jaume Ribó, 1517 (Ed.S.Jordi bl 14)
2007
H59310565
CP Jaume Ribó, 1517 (Ed.S.Jordi bl 14)
2008
H59310565
CP Jaume Ribó, 1517 (Ed.S.Jordi bl 14)
2004
H59310565
CP Jaume Ribó, 152005
17 (Ed.S.Jordi bl 14)
H59310565
CP Jaume Ribó, 152006
17 (Ed.S.Jordi bl 14)

Concepte

Núm. Exp.

Endarreriments Assegurança

Endarreriments Assegurança

Endarreriments Assegurança
Endarreriments manteniment
comptador aigua
Endarreriments manteniment
comptador aigua
Endarreriments manteniment
comptador aigua
Endarreriments
desembussament
cisterna

-

camió

Endarreriments
administrador

honoraris

Endarreriments
administrador

honoraris

Endarreriments
administrador

honoraris

021025-GEEXT2014/
000006
021025-GEEXT2014/
000006
021025-GEEXT2014/
000006
021025-GEEXT2014/
000006
021025-GEEXT2014/
000006
021025-GEEXT2014/
000006
021025-GEEXT2014/
000006
021025-GEEXT2014/
000006
021025-GEEXT2014/
000006
021025-GEEXT2014/

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

214-3200-20200
201400010129

86,73

214-3200-20200
201400010130

89,40

214-3200-20200
201400010131

68,29

214-3200-20200
201400010132

10,87

214-3200-20200
201400010146

11,42

214-3200-20200
201400010144

11,76

214-3200-20200
201400010145

20,10

214-3200-20200
201400010147

130,25

214-3200-20200
201400010149

134,50

214-3200-20200
201400010150

138,24
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H59310565
CP Jaume Ribó, 1517 (Ed.S.Jordi bl 14)
H59310565
Josep
Duatis
Altamira
38571074M
Josep
Duatis
Altamira
38571074M
CP
Polígon
Les
Costes Illa 1, Tiana
H64520745
CP
Polígon
Les
Costes Illa 1, Tiana
H64520745
CP
Termes
Romanes, 3
H60096807
CP
Termes
Romanes, 3
H60096807
Sociedad
de
Aplicaciones, SL
B08756108
CP Sant Joan de la
Creu, 70-86
H59622795
CP Sant Joan de la
Creu, 70-86
H59622795
CP Sant Joan de la
Creu, 70-86
H59622795
CP Sant Joan de la
Creu, 70-86
H59622795
CP Sant Joan de la
Creu, 70-86
H59622795
CP Sant Joan de la
Creu, 70-86
H59622795

000006
2007

Endarreriments
administrador

honoraris

2012

Rescabalament IBI local
lloguer C/Prim, 63 interior

2013

Rescabalament IBI local
lloguer C/Prim, 63 interior

20122013

Rebuts extraordinaris

2013

Rebuts extraordinaris

2008

Quota extra obres ascensor

2008

Quota extra pintura

2013

Rescabalament IBI
C/Magatzem, 37

2008

Derrama extraordinària

2008

Augment
comunitàries

quotes

2009

Augment
comunitàries

quotes

2010

Augment
comunitàries

quotes

2011

Augment
comunitàries

quotes

2012

Augment
comunitàries

quotes

local

021025-GEEXT2014/
000006
021025-GEEXT2014/
000007
021025-GEEXT2014/
000007
021025-GEEXT2014/
000010
021025-GEEXT2014/
000010
021025-GEEXT2014/
000012
021025-GEEXT2014/
000012
021025-GEEXT2014/
000013
021025-GEEXT2014/
000014
021025-GEEXT2014/
000014
021025-GEEXT2014/
000014
021025-GEEXT2014/
000014
021025-GEEXT2014/
000014
021025-GEEXT2014/
000014

214-3200-20200
201400010151

142,44

214-3300-20200
201400020301

869,86

214-3300-20200
201400020303

898,70

214-920063200017
201400021406
214-920063200017
201400021408
214-920063200017
201400027912
214-920063200017
201400027913

2.100,00

125,00

10.813,52

367,01

214-3300-20200
201400028346

1.260,94

214-3300-20200
201400028350

1.266,20

214-3300-20200
201400028351

550,00

214-3300-20200
201400028352

600,00

214-3300-20200
201400028353

600,00

214-3300-20200
201400028354

600,00

214-3300-20200
201400028355

600,00

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 plenari de data 12 de juliol de 2011, i, de
conformitat amb la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre (BOE
núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix que, si escau la seva aprovació, l’acord sigui adoptat en
sessió pública de la Junta de Govern Local, previ dictamen de la comissió informativa
competent per raó de la matèria, de conformitat amb l’article 123 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre.
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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 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:
Interessat
Exercici
NIF
CP Jaume Ribó, 152005
17 (Ed.S.Jordi bl 14)
H59310565
CP Jaume Ribó, 152006
17 (Ed.S.Jordi bl 14)
H59310565
CP Jaume Ribó, 1517 (Ed.S.Jordi bl 14)
2007
H59310565
CP Jaume Ribó, 1517 (Ed.S.Jordi bl 14)
2005
H59310565
CP Jaume Ribó, 1517 (Ed.S.Jordi bl 14)
2006
H59310565
CP Jaume Ribó, 152007
17 (Ed.S.Jordi bl 14)
H59310565
CP Jaume Ribó, 152008
17 (Ed.S.Jordi bl 14)
H59310565
CP Jaume Ribó, 152004
17 (Ed.S.Jordi bl 14)
H59310565
CP Jaume Ribó, 152005
17 (Ed.S.Jordi bl 14)
H59310565
CP Jaume Ribó, 1517 (Ed.S.Jordi bl 14)
2006
H59310565
CP Jaume Ribó, 1517 (Ed.S.Jordi bl 14)
2007
H59310565
Josep
Duatis
2012
Altamira
38571074M
Josep
Duatis
2013
Altamira
38571074M
CP
Polígon
Les
2012Costes Illa 1, Tiana
2013
H64520745
CP
Polígon
Les
2013
Costes Illa 1, Tiana
H64520745

Concepte

Núm. Exp.

Endarreriments Assegurança

Endarreriments Assegurança

Endarreriments Assegurança
Endarreriments manteniment
comptador aigua
Endarreriments manteniment
comptador aigua
Endarreriments manteniment
comptador aigua
Endarreriments
desembussament
cisterna

-

camió

Endarreriments
administrador

honoraris

Endarreriments
administrador

honoraris

Endarreriments
administrador

honoraris

Endarreriments
administrador

honoraris

Rescabalament IBI
local
lloguer C/Prim, 63 interior
Rescabalament IBI
local
lloguer C/Prim, 63 interior
Rebuts extraordinaris

Rebuts extraordinaris

021025-GEEXT2014/
000006
021025-GEEXT2014/
000006
021025-GEEXT2014/
000006
021025-GEEXT2014/
000006
021025-GEEXT2014/
000006
021025-GEEXT2014/
000006
021025-GEEXT2014/
000006
021025-GEEXT2014/
000006
021025-GEEXT2014/
000006
021025-GEEXT2014/
000006
021025-GEEXT2014/
000006
021025-GEEXT2014/
000007
021025-GEEXT2014/
000007
021025-GEEXT2014/
000010
021025-GEEXT2014/
000010

Partida
Núm. operació
214-320020200
201400010129
214-320020200
201400010130
214-320020200
201400010131
214-320020200
201400010132
214-320020200
201400010146
214-320020200
201400010144
214-320020200
201400010145
214-320020200
201400010147
214-320020200
201400010149
214-320020200
201400010150
214-320020200
201400010151
214-330020200
201400020301
214-330020200
201400020303
214-920063200017
201400021406
214-920063200017
201400021408

Import
(euros)
86,73

89,40

68,29

10,87

11,42

11,76

20,10

130,25

134,50

138,24

142,44

869,86

898,70

2.100,00

125,00
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CP
Termes
Romanes, 3
H60096807
CP
Termes
Romanes, 3
H60096807
Sociedad
de
Aplicaciones, SL
B08756108
CP Sant Joan de la
Creu, 70-86
H59622795
CP Sant Joan de la
Creu, 70-86
H59622795
CP Sant Joan de la
Creu, 70-86
H59622795
CP Sant Joan de la
Creu, 70-86
H59622795
CP Sant Joan de la
Creu, 70-86
H59622795
CP Sant Joan de la
Creu, 70-86
H59622795

2008

Quota extra obres ascensor

2008

Quota extra pintura

2013

Rescabalament
C/Magatzem, 37

2008

Derrama extraordinària

2008

Augment quotes comunitàries

2009

Augment quotes comunitàries

2010

Augment quotes comunitàries

2011

Augment quotes comunitàries

2012

Augment quotes comunitàries

IBI

local

021025-GEEXT2014/
000012
021025-GEEXT2014/
000012
021025-GEEXT2014/
000013
021025-GEEXT2014/
000014
021025-GEEXT2014/
000014
021025-GEEXT2014/
000014
021025-GEEXT2014/
000014
021025-GEEXT2014/
000014
021025-GEEXT2014/
000014

214-920063200017
201400027912
214-920063200017
201400027913
214-330020200
201400028346
214-330020200
201400028350
214-330020200
201400028351
214-330020200
201400028352
214-330020200
201400028353
214-330020200
201400028354
214-330020200
201400028355

10.813,52

367,01

1.260,94

1.266,20

550,00

600,00

600,00

600,00

600,00

Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
8 CG-2014/4685 DICTAMEN. Acceptar diverses subvencions en matèria de Salut
Pública de la Diputació de Barcelona, dins la convocatòria del Pla de concertació
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015, per a l'any 2014.
Antecedents
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”, Pla que marca les pautes per a
la concertació en tots els àmbits de l’acció de la Diputació.
En el BOP de data 5 de febrer d’enguany, la Diputació de Barcelona ha publicat el Catàleg
de concertació de serveis per l’any 2014 que conté una relació completa i ordenada dels
recursos concertables per enguany.
-En data 6 de març d’enguany, per resolució de la regidora de Serveis Socials i Salut, es va
sol·licitar una subvenció pels següents projectes, dins la convocatòria a que fa referència el
paràgraf anterior:
Programa
Projecte
Pressupost /
Quantitat
Cost
sol·licitada
Polítiques locals de salut Projectes de seguretat
97.500,00 €
40.000,00 €
pública
alimentària
Projectes i activitats en
40.053,75 €
20.000,00 €
matèria de sanitat ambiental.
Projecte de promoció de la
234.292,00 € 117.146,00 €
salut
En data 29 de maig de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va adoptar
un acord, pel qual s’atorgaven a l’Ajuntament de Badalona les següents subvencions:
PROGRAMA
Quantitat
Expedient
atorgada
(CODI XGL)
Polítiques locals de Salut Pública
40.000,00 €
14/Y/106601
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Projectes de seguretat alimentària
Actuació: Seguretat alimentària municipal
Polítiques locals de salut pública
Projectes i activitats en matèria de sanitat ambiental.
14.260,76 €
14/Y/106602
Actuació: Sanitat ambiental municipal
Polítiques locals de Salut Pública
Projectes i activitats de promoció de la salut.
26.419,70 €
14/Y/106603
Actuació: Promoció de la salut.
En data 2 de juliol de 2014 la Cap del Servei de Salut, ha emès un informe en el qual
proposa l’acceptació de les subvencions relacionades, i manifesta que “totes les activitats
proposades ja estaven previstes en el pressupost de l’any 2014, i la quantitat
subvencionada per la Diputació de Barcelona contribueix al seu finançament i no suposa
una necessitat d’increment del pressupost municipal dedicat a aquests projectes”
Fonaments de dret
1. Segons disposa l’article 66.1 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el
municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot
promoure tota mena d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer
les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns.
2. L’art. 10.1 en relació amb l’article 57 de la Llei 7/1985, 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local (en endavant LRBRL), disposa que l’administració local i la resta
d’administracions públiques poden cooperar econòmicament, tècnica i administrativa.
D’altra banda, la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (LRJAPPAC), en els articles 4.1.d) i 4.3,
disposa que serà necessari que en el desenvolupament de les activitats de les
administracions públiques es prestin la cooperació i assistència necessàries.
3. L’article 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 (TRLHL), en l’article 40, enumera i regula les
subvencions com un dels recursos de les entitats locals.
4. L’òrgan competent per adoptar aquest acord és la Junta de Govern Local en virtut de
l’acord de Ple de l’Ajuntament de data 24 de juliol de 2012, pel qual, entre d’altres, facultava
aquest òrgan per a la tramitació dels acords necessaris per al desenvolupament del Pla
“Xarxa de Governs Local 2012-2015” i el seu Protocol general.
En conseqüència, la competència per aprovar aquesta proposta d’acord és de la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament, atorgada mitjançant l’acord plenari
esmentat, i que, de conformitat amb la STC 161/2013, de 26 de setembre (BOE Núm. 254
de 23 d’octubre), procedeix que, si s’escau l’esmentada aprovació, l’acord sigui adoptat en
sessió pública de la Junta de Govern Local, previ dictamen de comissió informativa
competent per raó de la matèria, de conformitat amb l’article 123 del ROFRJ, aprovat per
reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Proposta d’acord
En conseqüència, 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, en sessió pública, a proposta de la regidoria de Serveis Socials i
Saluts i previ dictamen de la comissió informativa de l’Àmbit d’Atenció a les Persones,
adopti el següent acord:
PRIMER.- Acceptar les subvencions que es relacionen a continuació, atorgades per la
Diputació de Barcelona, segons la convocatòria pública per a l’exercici 2014 de l’àmbit de
suport als serveis i les activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis, dins
l’àrea de Serveis a les Persones:
PROGRAMA
Quantitat
Expedient
atorgada
(CODI XGL)
Polítiques locals de Salut Pública
40.000,00 €
14/Y/106601
Projectes de seguretat alimentària
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Actuació: Seguretat alimentària municipal
Polítiques locals de salut pública
Projectes i activitats en matèria de sanitat ambiental.
14.260,76 €
14/Y/106602
Actuació: Sanitat ambiental municipal
Polítiques locals de Salut Pública
Projectes i activitats de promoció de la salut.
26.419,70 €
14/Y/106603
Actuació: Promoció de la salut.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, Vots en contra: 0, Abstencions: 0, Vots en blanc: 0, Vots nuls: 0.
9 CG-2014/4686
DONAR COMPTE. Resolució de la regidoria de Cultura i Ciutadania de sol.licitud de
recursos del Catàleg de concertació 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 20122015" de la Diputació de Barcelona.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Tipus de resolució: Aprovar la sol·licitud de recursos del Catàleg de concertació 2014 del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Núm. expedient: 13/SD-4/014
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, 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 Barcelona 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”.
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 30 de gener de
2014 va aprovar el Catàleg de serveis de l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015” i el règim regulador aplicable al Catàleg de concertació de l’any 2014 del Pla
(Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 05/02/2014).
4. En data 4 de juliol de 2014, el cap del departament d’Acció Cultural ha emès un informe
justificant la necessitat de sol·licitar la següent subvenció:
ÀREA
Desenvolupament Econòmic Local
PROGRAMA
Desenvolupament de mercats i fires locals
UNITAT PRESTADORA
Oficina de Mercats i Fires Locals
RECURS
Servei de préstec d’envelats, quantitat: 22 carpes
CLASSE DE RECURS
Recurs material
ÀMBIT
Provisió de béns, equips i subministraments
ACTUACIÓ
Fira de la Gent Gran 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. Segons disposa l’art. 7 del règim regulador aplicable al Catàleg de concertació de l’any
2014 del Pla, el règim jurídic d’aquestes subvencions, és, a més del règim regulador
aprovat constitueix el règim jurídic específic del Catàleg de serveis de l’any 2014 el
relacionat a continuació:
2.1. El Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les disposicions que
el desenvolupen.
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2.2 El Catàleg de serveis de l’any 2014.
2.3. Les condicions de concertació de cada recurs.
2.4. Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic es troba constituït per:
- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, en
particular, en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya.
- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
- La Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
- El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic.
- La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
- Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de
desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona i les
Bases d’Execució del pressupost general per al present exercici de la Diputació.
-Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable.
3. 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.
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, enumera les subvencions com un dels
recursos de les entitats locals, i l’article 40 del mateix cos legal en regula la seva aplicació
material.
5. D’acord amb el que estableix l’article 214 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, 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.
6. En relació a la tramitació de les sol·licituds, l’article 8 de règim regulador del Catàleg de
serveis de l’any 2014 estableix en el seu apartat primer, que la concessió d’un recurs inclòs
en el Catàleg 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,
7. 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
destinataris 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”.
8. En data 24 de febrer de 2014, l’Alcalde va resoldre delegar 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, entre d’altres, a la lletrada municipal Raquel Garcia Redondo,
secretària delegada suplent en la Comissió Informativa de caràcter permanent de l’Àmbit
d’Atenció a les Persones.
Proposta de resolució:
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
Regidora de Cultura i Ciutadania, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
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PRIMER.- Sol·licitar la subvenció 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 8.06.12) i la seva convocatòria, Catàleg de concertació 2014 i
règim regulador aprovats, fent la sol·licitud mitjançant tramitació electrònica a través de la
Plataforma de tramitació del Pla Xarxa de Governs:
ÀREA
Desenvolupament Econòmic Local
PROGRAMA
Desenvolupament de mercats i fires locals
UNITAT PRESTADORA
Oficina de Mercats i Fires Locals
RECURS
Servei de préstec d’envelats, quantitat: 22 carpes
CLASSE DE RECURS
Recurs material
ÀMBIT
Provisió de béns, equips i subministraments
ACTUACIÓ
Fira de la Gent Gran 2014
SEGON.- Donar compte a la propera Junta de Govern Local Pública.
10 CG-2014/4687 DICTAMEN. Acceptar els ajuts econòmics concedits per la
Diputació de Barcelona en el marc del règim regulador i la convocatòria del Catàleg
de serveis 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Acceptar els ajuts econòmics concedits per la Diputació de Barcelona
en el marc del règim regulador i la convocatòria del Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015”
Òrgan que resol: Junta de Govern Local Pública
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Núm. expedient: 4/SD-1/14
Antecedents
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 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 Barcelona de 8 de juny de 2012. 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”.
2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 30 de gener de
2014 va aprovar, en el marc de l’esmentat Pla, el Catàleg de serveis de l’any 2014, el seu
règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos (Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 5 de febrer de 2014).
3. La Junta de Govern Local Pública, en sessió de data 14 de març de 2014, va acordar
sol·licitar els següents ajuts econòmics del Catàleg de Concertació per a l’any 2014 de la
Diputació de Barcelona:
ÀREA
Àrea de Presidència
PROGRAMA
Museus i Patrimoni cultural moble
RECURS
Activitats de la Xarxa de Museu Locals
CLASSE DE RECURS
Ajuts econòmics
ÀMBIT
Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals
ACTUACIO
Programa d’activitats del Museu de Badalona
IMPORT
84.770,00€
PRESSUPOST
121.100,00€
ÀREA
Àrea de Presidència
PROGRAMA
Desenvolupament cultural local
RECURS
Suport a projectes culturals per a municipis i ens
supramunicipals de més de 20.000 habitants
CLASSE DE RECURS
Ajuts econòmics
ÀMBIT
Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals
ACTUACIO
Programa de Dinamització Cultura de Proximitat i foment de
Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 38 / 25-07-14 pag. 19
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

la lectura Pública.
IMPORT
50.000€
PRESSUPOST
103.890€
4. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 29 de maig de 2014,
va acordar aprovar la concessió dels següents ajuts econòmics:
PROGRAMA
Museus i Patrimoni cultural moble
RECURS
Activitats de la Xarxa de Museus Locals
ACTUACIO
Programa d’activitats del Museu de Badalona
IMPORT CONCEDIT
10.700,00 euros
CENTRE GESTOR
Oficina de Patrimoni Cultural
SOL·LICITUD PMT
1440005616
CODI XGL:
14/Y/107606
PROGRAMA
Desenvolupament cultural local
RECURS
Suport a projectes culturals per a municipis i ens
supramunicipals de més de 20.000 habitants
ACTUACIO
Programa de Dinamització Cultura de Proximitat i foment de
la lectura Pública.
IMPORT CONCEDIT
29.000,00 euros
CENTRE GESTOR
Oficina d’Estudis i Recursos Culturals
SOL·LICITUD PMT
1440005631
CODI XGL:
14/Y/107293
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 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 (LRJAPPAC).
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.
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 subvenciones.
3. En concret l’article 10.1 en relació amb l’article 57 LRBRL, estableix que l’administració
local i la resta d’administracions públiques poden cooperar econòmica, tècnica i
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administrativament. En aquest mateix sentit els articles 4.1 apartat d) i 4.3 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.
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, 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. L’òrgan competent per adoptar aquesta resolució és la Junta de Govern, atès que, de
conformitat amb l’acord de Ple de l’Ajuntament, adoptat el 24 de juliol de 2012, d’adhesió de
l’Ajuntament a l’esmentat Pla, es va facultar a aquest òrgan per a la tramitació dels acords
necessaris per al desenvolupament del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015 i el seu
Protocol general.
En aquest sentit, segons la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de
setembre de 2013, les sessions de la Junta de Govern que acordin matèries delegades pel
Ple hauran de ser públiques, i els acords també hauran de passar per la comissió
informativa oportuna.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’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 resolució:
PRIMER.- Acceptar els ajuts econòmics que es relacionen a continuació, concedits per la
Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona en data 29 de maig de 2014, en el
marc de la convocatòria 2014 del Catàleg de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015:
PROGRAMA
Museus i Patrimoni cultural moble
RECURS
Activitats de la Xarxa de Museus Locals
ACTUACIO
Programa d’activitats del Museu de Badalona
IMPORT CONCEDIT
10.700,00 euros
CENTRE GESTOR
Oficina de Patrimoni Cultural
SOL·LICITUD PMT
1440005616
CODI XGL:
14/Y/107606
PROGRAMA
Desenvolupament cultural local
RECURS
Suport a projectes culturals per a municipis i ens
supramunicipals de més de 20.000 habitants
ACTUACIO
Programa de Dinamització Cultura de Proximitat i foment de
la lectura Pública.
IMPORT CONCEDIT
29.000,00 euros
CENTRE GESTOR
Oficina d’Estudis i Recursos Culturals
SOL·LICITUD PMT
1440005631
CODI XGL:
14/Y/107293
SEGON.- Comunicar aquesta resolució al a la intervenció municipal i a la Diputació de
Barcelona.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3.
11 CG-2014/4688 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per tal d'abonar la
taxa per inspecció control periòdic del Pavelló de la Plana.
Identificació de l’expedient
Tipus: Reconeixement de crèdit per tal d’abonar la taxa per inspecció control periòdic del
Pavelló de La Plana de Badalona
Òrgan que resol: Junta de Govern Local Pública
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Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Expedient: 80/Y02-2014
Ref. Addicional: 082200-GE-EXT2014/000002
Interessat: AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA
CIF: S0800504C
Import: 51,80 €
Antecedents
Acta d’Inspecció al Poliesportiu La Plana emesa per l’Agència de Salut Pública de la
Generalitat per revisar el compliment del programa de neteja i desinfecció i la normativa
vigent per a la prevenció de la legionel·losi en data 6 de juliol de 2012.
En l’acta es descriu que la instal·lació dóna servei a quatre vestidors i serveis higiènics i en
la què es recorda la necessitat d’implementar un programa de neteja i desinfecció així com
el compliment de la normativa vigent per a la prevenció de la legionel·losi d’acord al tipus
d’instal·lació (baix risc).
Liquidació de la taxa emesa per l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya
en concepte d’inspecció de control periòdic al Poliesportiu La Plana per import de 51,80
euros. La data d’entrada en el registre de factures de la Intervenció és de 30 d’agost de
2013.
Aquesta liquidació de la taxa esmentada és conformada pel cap del Departament
d’instal·lacions esportives.
L’informe tècnic emès pel cap del Departament d’instal·lacions esportives en data 21 de
gener de 2014 sol·licita la tramitació del pagament de la liquidació de la taxa.
Requeriment al cap del Departament d’Instal·lacions Esportives en data 6 de maig de 2014
perquè a la vista de les conclusions a les què arriba l’acta d’inspecció s’incorpori a
l’expedient un informe tècnic complementari emès pel departament gestor en el què
descrigui les condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi
vigents en el moment d’aixecament de l’acta de referència i les mesures adoptades des
d’aquell moment per garantir el compliment de la normativa en vigor.
Es torna a requerir al responsable del departament en el mateix sentit en data 21 de maig
de 2014.
Informe tècnic emès pel cap del Departament d’Instal·lacions Esportives en data 19 de juny
de 2014 que no contesta al requeriment pel que fa a la descripció de les condicions
higiènicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi vigents en el moment
d’aixecament de l’acta de referència.
En relació a les mesures que es proposen per subsanar les deficiències incloses en les
actes d’inspecció presentades per l’Agència de Salut Pública s’ha sol·licitat incloure dins del
proper pressupost d’inversions de 2015 una partida destinada a realitzar els treballs
necessaris per tal de modificar les instal·lacions d’aigua existents amb la finalitat que
aquestes compleixin la normativa vigent en referència al programa de legionel·losis.
Fonaments de Dret
La legislació de règim local, concretament a l’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (LBRL), d’acord amb la modificació operada per la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local),
i a l’art. 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRL), disposa que el municipi, per a la gestió
dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena
d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les
aspiracions de la comunitat de veïns.
De manera concreta, l’art. 25.2 lletra l) de la LBRL estableix que el municipi exercirà, en tot
cas, de forma obligatòria, competències pròpies en els termes de la legislació de l’Estat i de
les Comunitats Autònomes, entre d’altres, en les següents matèries relacionades amb
l’esport:
“l) Promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.”
L’art. 26 de la LBRL estableix els serveis mínims que els municipis per si mateixos o
associats amb d’altres han de prestar obligatòriament, en concret la lletra c) estableix:
Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 38 / 25-07-14 pag. 22
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

“c) En els municipis amb població superior a 20.000 habitants, a més: (…) instal·lacions
esportives d’ús públic.”
Per la seva part, l’art. 66.3 lletra n) de la LMRL assenyala que el municipi té competències
pròpies pel que fa a:
“n) Les activitats i les instal·lacions (…) esportives, l’ocupació del temps lliure (…).”
El Decret Legislatiu 3/2008, de 25 juny, que aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus
públics de la Generalitat de Catalunya, regula en l’art. 21 la taxa per autoritzacions,
anotacions o registres administratius, així com per les activitats de control sanitari, en
matèria de protecció de la salut, efectuat sobre indústries, establiments, serveis, laboratoris,
productes i altres activitats relacionades.
El fet imposable de la taxa abasta, entre d’altres, la prestació que porta a terme el
Departament de Salut o l’ens competent en els serveis de control sanitari oficial per a
complir amb les actuacions de control sanitari sobre les indústries, els establiments, els
serveis, els laboratoris, les instal·lacions i els productes.
Pel que fa als subjectes passius de la taxa, aquests són les persones naturals o jurídiques,
públiques o privades, en l’interès de les quals es presten els serveis.
Només gaudeixen d’exempció en el pagament de la taxa els centres que realitzen activitats
de caràcter social, sostinguts totalment amb fons públics.
La competència municipal per adoptar mesures a les instal·lacions associades a la possible
aparició de legionel·losi, que utilitzin aigua en el seu funcionament, produeixin aerosols i es
trobin ubicades en l’interior o l’exterior d’edificis d’ús col·lectiu, instal·lacions industrials o
mitjans de transport que puguin ser susceptibles de convertir-se en focus per a la
propagació d’aquesta malaltia es troba regulada al Decret català 352/2004, de 27 juliol, que
estableix les condicions higiènic - sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
L’art. 27.2 de l’esmentat decret preveu que la funció inspectora de les instal·lacions de baix
risc incloses en l’art. 2.3 correspon als serveis d’inspecció dels ajuntaments. Als efectes
d’aquest decret es consideren instal·lacions de baix risc: a) humidificadors, b) fonts
ornamentals, c) sistemes urbans de risc per aspersió, d) elements de refrigeració per
aerosols a l’aire lliure, e) sistemes d’aigua contra incendis, f) altres sistemes d’aigua
d’instal·lacions interiors d’edificis i g) altres aparells que acumulin aigua i puguin produir
aerosols.
La Intervenció municipal ha informat amb caràcter previ a l’adopció d’aquest acord en
exercici de la funció interventora crítica o prèvia en data 24 d’abril de 2014, d’acord amb
allò que estableix l’article 214 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL).
S’ha realitzat la corresponent operació comptable amb càrrec a l’aplicació pressupostària
següent del pressupost del 2014:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2014 N 322 3400 21200
A
201400015833
51,80
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.
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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, adopti la següent proposta i la converteixi en Acord
PRIMER.- APROVAR l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de l’Agència de Salut
Pública de Catalunya, amb NIF-S0800504C, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació
pressupostària següent del pressupost del 2014:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2014 N 322 3400 21200
A
201400015833
51,80
SEGON.- APROVAR el pagament de la taxa de data 12 de juliol de 2013 presentada per
l’Agència de Salut Pública de Catalunya amb NIF-S0800504C, que té núm. de referència
0000139594932, per l’import de 51,80 euros, d’acord amb els informes tècnics emesos pel
cap del Departament d’instal·lacions Esportives del Servei d’Esports i Joventut,
corresponent a l’abonament de la taxa pel servei de control sanitari i per les inspeccions de
caràcter programat i periòdic en el Pavelló de La Plana de Badalona.
TERCER.- NOTIFICAR el present Acord als interessats i al departament gestor.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3.
12 CG-2014/4689 DICTAMEN. Acceptar les subvencions atorgades per acord de la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en el marc de la convocatòria 2014 del
Catàleg de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" en matèria
d'Educació, Esports i Joventut
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Acceptar les subvencions atorgades per a l’execució de les actuacions
(1) Gestió i funcionament del Servei Municipal d’Escoles Bressol; (2) Funcionament ordinari
Escola Municipal de Música de Badalona; (3) Projecte de participació ciutadana, igualtat i
ciutadania; (4) Material esportiu inventariable 2014; (5) Activitats de natació i gimnàstica per
a joves, persones adultes i gent gran; (6) Programació estable Badalona: Obert escacs,
Cursa popular i Festa del Bàsquet, en relació respectivament als següents programes de
concertació: Centres i serveis educatius municipals, Acció comunitària, participació, igualtat
i joventut, Esport local: equipaments esportius i Esport local: Activitats esportives, atorgades
per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 29/05/14, en el marc
de la convocatòria 2014 del Catàleg de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”
Òrgan que resol: El regidor de l’Àrea
Caràcter: Exhaureix la via administrativa
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, 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
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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. La Junta de Govern Local va dictar en data 14/03/2014 un acord mitjançant el qual
sol·licitava subvenció per a dur a terme les actuacions que es relacionen a continuació, en
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015, aprovat pel Ple de la Diputació de
Barcelona, en sessió de 31 de maig de 2012 (BOP de 8 de juny de 2012) i la seva
convocatòria, Catàleg de concertació per 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 el següent contingut, per a cada unitat orgànica
municipal, en els termes que estableixen els informes tècnics relacionats a l’antecedent
cinquè i aprovava els formularis de sol·licitud electrònica la documentació annexa
complementària normalitzada per a cada cas, informes i documents obrants a l’expedient
de referència:
1. SERVEI D’EDUCACIÓ
Àrea:
Atenció a les Persones
Programa de concertació:
Centres i serveis educatius municipals
Recurs:
Funcionament d’escoles bressol municipals.
Gestió i funcionament del servei municipal d’Escoles
Bressol
Tipus de recurs:
Recurs econòmic (ajut).
Import sol·licitat:
374.064,49 €
Pressupost total:
1.607.396,27 €
Documentació annexa:
Memòria de sol·licitud
Dossier explicatiu Servei Municipal d’Escoles Bressol
2. SERVEI D’ESPORTS I JOVENTUT
Àrea:
Desenvolupament econòmic local
Programa de concertació:
Esport local: activitats esportives
Recurs:
Dinamització de programes esportius locals
Actuació:
Activitats de natació i gimnàstica per a joves, persones
adultes i gent gran.
Tipus de recurs:
Recurs econòmic (ajut).
Import sol·licitat:
33.398,35 €
Pressupost total:
180.000,00 €
Documentació annexa:
Formulari de dades tècniques C154
Àrea:
Desenvolupament econòmic local
Programa de concertació:
Esport local: activitats esportives.
Recurs:
Esdeveniments esportius de caràcter puntual i de
participació oberta.
Actuació/Esdeveniments:
Programació estable Badalona:
* Obert Escacs
* Cursa Popular
* Festa del bàsquet (24 hores i Diada mini)
Tipus de recurs:
Recurs econòmic (ajut).
Import sol·licitat:
15.230,00 €
Pressupost total:
31.029,00 €
Documentació annexa:
Formulari de dades tècniques C155
Àrea:
Desenvolupament econòmic local
Programa de concertació:
Esport local: activitats esportives
Recurs:
Millora del material esportiu inventariable
Actuació:
Material esportiu inventariable
Tipus de recurs:
Recurs econòmic (ajut).
Import sol.licitat:
5.600,00 €
Pressupost total:
5.600,00 €
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Documentació annexa:
Formulari de dades tècniques C158
3. SERVEI D’OBRES, PROJECTES I MANTENIMENT
Àrea:
Atenció a les Persones
Programa de concertació:
Centres i Serveis Educatius Municipals
Recurs:
Programació i manteniment d’equipaments educatius
Actuació:
Auditoria energètica a 13 escoles públiques de la ciutat
Tipus de recurs:
Recurs tècnic
Suport sol·licitat:
Redacció de plans, projectes i informes
Documentació annexa:
Informe tècnic
4. CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA DE BADALONA
Àrea:
Atenció a les Persones
Programa de concertació:
Centres i serveis educatius municipals
Funcionament d’escoles i serveis municipals de música i
arts
Actuació:
Funcionament d’escoles i serveis municipals de música i
arts
Tipus de recurs:
Recurs econòmic (ajut)
Import sol·licitat:
275.200,53 €
Pressupost total:
1.455.287,14 €
Documentació annexa: Memòria de sol·licitud
6. L’acord esmentat va ser comunicat via correu electrònic a la Secretaria General en data
16/06/2014 amb trasllat a aquest Servei en data 17/06/2014.
7. En data 01/07/2014 el gerent del Patronat de la Música de Badalona, en data 03/07/2014
el cap del Servei d’Esports i Joventut, en data 08/07/2014 el cap del Departament
d’Educació de l’Àrea i en data 08/07/2014 la cap del Departament de Participació Ciutadana
han emès els respectius informes d’acceptació de les subvencions de referència.
Fonaments de Dret
1. La disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions, estableix que les subvencions que integren plans o instruments similars que
tinguin per objecte dur a terme funcions d’assistència i cooperació municipal es regiran per
la seva normativa específica, resultant d’aplicació supletòria les disposicions de la Llei
38/2003, així com de la Ordenança reguladora de la Diputació, aprovada definitivament per
acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 (BOPB núm. 13, de 15/01/09).
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 (LRJAPPAC).
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.
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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 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”.
6. 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”.
7. L’art. 23.3 del recull normatiu del Règim de concertació, disposa que s’entén que l’ens
beneficiari accepta la subvenció si, en el termini d’un mes comptat a partir de la data de la
notificació, aquest no manifesta expressament la renúncia, sense perjudici que, en el cas
de convenis específics, sigui necessari signar-lo per aconseguir la seva plena efectivitat.
8. L’article 2.1 apartat d) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, enumera les subvencions com un
dels recursos de les entitats locals, i l’article 40 del mateix cos legal en regula la seva
aplicació material.
9. L’article 214 del Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, aprovat per Reial
Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, disposa que la funció interventora tindrà per objecte
fiscalitzar tots els actes de les entitats locals que donin lloc al reconeixement i liquidació de
drets i obligacions o despeses de contingut econòmic i que aquesta funció esmentada
comprendrà la intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de
produir drets i obligacions de contingut econòmic. No obstant, es considera que no cal una
fiscalització prèvia d’aquesta sol·licitud de subvenció per la Intervenció municipal atès que
aquesta no generarà cap despesa econòmica concreta a càrrec del pressupost de la
Corporació.
10. L’òrgan competent per adoptar aquest acord és la Junta de Govern Local en virtut de
l’acord de Ple de l’Ajuntament de data 24 de juliol de 2012, pel qual, entre d’altres, facultava
aquest òrgan per a la tramitació dels acords necessaris per al desenvolupament del Pla
“Xarxa de Governs Local 2012-2015” i el seu Protocol general.
En conseqüència, la competència per aprovar aquesta proposta d’acord és de la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament, atorgada mitjançant l’acord plenari
esmentat, i que, de conformitat amb la STC 161/2013, de 26 de setembre (BOE Núm. 254
de 23 d’octubre), procedeix que, si s’escau l’esmentada aprovació, l’acord sigui adoptat en
sessió pública de la Junta de Govern Local, previ dictamen de comissió informativa
competent per raó de la matèria, de conformitat amb l’article 123 del ROFRJ, aprovat per
reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Proposta d’Acord
En conseqüència, 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:
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PRIMER.- ACCEPTAR les subvencions que es relacionen a continuació atorgades
atorgades per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 29/05/14,
en el marc de la convocatòria 2014 del Catàleg de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”:
SERVEI D’EDUCACIÓ:
Programa: Centres i serveis educatius municipals
Recurs: Funcionament d’escoles bressol municipals
Actuació: Gestió i funcionament del Servei Municipal d’Escoles Bressol
Import concedit: 43.638,00 €
Sol.licitud PMT: 1440006004
Codi XGL: 14/Y/107823
CONSERVATORI DE MÚSICA DE BADALONA:
Programa: Centres i serveis educatius municipals
Recurs: Funcionament d’escoles i serveis municipals de música i arts
Actuació: Funcionament ordinari Escola Municipal de Música de Badalona
Import concedit: 40.263,00 €
Sol.licitud PMT: 1440005961
Codi XGL: 14/Y/107824
AREA DE SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I PARTICIPACIÓ – AREA D’EDUCACIÓ,
ESPORTS I JOVENTUT:
Programa: Acció comunitària, participació, Igualtat i Joventut
Recurs: Finançament de l’Àmbit d’Igualtat i Ciutadania
Actuació: Projecte de participació ciutadana, igualtat i joventut
Import concedit: 64.529,06 €
Sol.licitud PMT: 1440006022
Codi XGL: 14/Y/105888
SERVEI D’ESPORTS:
Programa: Esport local: equipaments esportius
Recurs: Millora del material esportiu inventariable
Actuació: Material esportiu inventariable 2014
Import concedit: 1.000,00 €
Sol.licitud PMT: 1440004757
Codi XGL: 14/Y/105249
Programa: Esport local: Activitats esportives
Recurs: Dinamització de programes esportius locals
Actuació: Activitats de natació i gimnàstica per a joves, persones adultes i gent gran
Import concedit: 2.735,00 €
Sol.licitud PMT: 1440004738
Codi XGL: 14/Y/104963
Programa: Esport local: Activitats esportives
Recurs: Esdeveniments esportius de caràcter puntual i de participació oberta
Actuació: Programació estable Badalona: Obert escacs,Cursa Popular i Festa del
Bàsquet (24 hores i diada de Mini)
Import concedit: 4.632,00 €
Sol.licitud PMT: 1440004751
Codi XGL: 14/Y/104962
SEGON.- COMUNICAR aquest Acord als departaments gestors i NOTIFICAR-LO a la
Diputació de Barcelona, Àrea de Presidència, Coordinació de Concertació i Assistència
Local.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3.
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13 CG-2014/4690 PROPOSTA. Aprovar la sol·licitud de subvencions 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.
Tipus d’Acord
Aprova la sol·licitud de subvencions 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. 173/B10-2014
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, 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 11 de juliol de 2014
d’acord amb el qual cal tramitar les sol·licituds de cessió de trofeus i medalles i préstec de
material esportiu relacionades
Programa de concertació:
Codi Recurs:
Tipus de recurs:
Documentació annexa:

Esport local: activitats esportives
4151
Préstec de material esportiu
Formulari de dades tècniques C161

Activitat:
Material sol·licitat:

IV Cursa del Turó del Caritg
1 arc inflable + inflador de tubina d’aire continu, 2
carpes i 8 tanques

Activitat:
Material sol·licitat:

Fi cursets de natació juliol Piscina Mireia Belmonte
Roc aquàtic, pont sobre el riu Kuai i planxa
aquàtica

Activitat:
Material sol·licitat:

Cursa de la Dimonia
1 arc inflable + inflador de tubina d’aire continu, 10
carpes i 10 tanques

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
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38/2003, així com de la Ordenança reguladora de la Diputació, aprovada definitivament per
acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 (BOPB núm. 13, de 15 de gener de 2009).
2. Règim jurídic:
2.1. El Protocol general i el Règim de concertació, esmentats als antecedents són la
normativa específica reguladora del Pla de concertació.
2.2. Les condicions de concertació que figuren en el formulari de sol·licitud de cada recurs,
així com la documentació homologada per la Diputació, tenen també caràcter normatiu,
atès que inclouen condicions i requisits de compliment obligat.
2.3. A més de la normativa específica esmentada també és aplicable la normativa següent:
a) La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per Espanya per instrument de 20 de gener de 1988.
b) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), modificada
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern
local, en tot allò que resulti d’aplicació i en concret pel que fa a la regulació que hi trobem
dels ajuts i convenis de cooperació interadministratius.
c) El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
d) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens de Catalunya (ROAS).
e) La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (LRJPAC).
f) La Llei 11/2007, de 22 de juny d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
g) La Llei 29/2012, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics en el sector públic de
Catalunya.
f) La resta de normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, amb
caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. En concret l’article 10.1 en relació amb l’article 57 LRBRL, estableix que l’administració
local i la resta d’administracions públiques poden cooperar econòmica, tècnica i
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
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locals bàsics de l’organització territorial de Catalunya. També tenen la consideració de
destinataris, amb caràcter general, les comarques, les mancomunitats, les comunitats de
municipis i els consorcis locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, així com
també les entitats municipals descentralitzades, tots ells, previstos a la clàusula 5.2 del
Protocol General del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
8. L’article 5.1.b) del Protocol General del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015, estableix
que són destinataris del Pla, a banda de directament els municipis de les comarques de
Barcelona, “b. A través dels municipis dels quals depenguin, podran ser detinataris del Pla
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, en les termes que prevegin els règims de concertació o
la normativa específica corresponent, els ens instrumentals dels municipis de les comarques
de Barcelona”.
9. L’òrgan competent per adoptar aquest acord és la Junta de Govern Local en virtut de l’acord
de Ple de l’Ajuntament de data 24 de juliol de 2012, pel qual, entre d’altres, facultava aquest
òrgan per a la tramitació dels acords necessaris per al desenvolupament del Pla “Xarxa de
Governs Local 2012-2015” i el seu Protocol general.
En conseqüència, la competència per aprovar aquesta proposta d’acord és de la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament, atorgada mitjançant l’acord plenari
esmentat, i que, de conformitat amb la STC 161/2013, de 26 de setembre (BOE Núm. 254 de
23 d’octubre), procedeix que, si s’escau l’esmentada aprovació, l’acord sigui adoptat en sessió
pública de la Junta de Govern Local, previ dictamen de comissió informativa competent per raó
de la matèria, de conformitat amb l’article 123 del ROFRJ, aprovat per reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre.
Proposta d’Acord
En conseqüència, 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 les subvencions consistent en préstec de material esportiu per a dur
a terme les actuacions que es relacionen a continuació, en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de
maig de 2012
(BOP de 8 de juny de 2012) i la seva convocatòria, Catàleg de concertació
per 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 el següent contingut, per a cada unitat orgànica municipal, en els termes que
estableixen els informes tècnics relacionats a l’antecedent cinquè i APROVAR els
formularis de sol·licitud electrònica la documentació annexa complementària normalitzada
per a cada cas, informes i documents obrants a l’expedient de referència:
Programa de concertació:
Codi Recurs:
Tipus de recurs:
Documentació annexa:

Esport local: activitats esportives
4151
Préstec de material esportiu
Formulari de dades tècniques C161

Activitat:
Material sol·licitat:

IV Cursa del Turó del Caritg
1 arc inflable + inflador de tubina d’aire continu, 2
carpes i 8 tanques

Activitat:
Material sol·licitat:

Fi cursets de natació juliol Piscina Mireia Belmonte
Roc aquàtic, pont sobre el riu Kuai i planxa
aquàtica

Activitat:
Material sol·licitat:

Cursa de la Dimonia
1 arc inflable + inflador de tubina d’aire continu, 10
carpes i 10 tanques
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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.
La proposta d'acord precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3.
14 CG-2014/4691 PROPOSTA. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de
l'empresa GAS NATURAL SUR SDG, S.A, per import de 71.506,01 euros,
corresponent al subministrament de gas als edificis adscrits a l'Àrea d'Educació,
durant l'any 2013.
Identificació de l’expedient
Tipus
Reconeixement de crèdit per aprovar el pagament de les
factures presentades per GAS NATURAL SUR SDG, S.A,
corresponents a l'any 2013 pel que fa al subministrament de
gas als edificis escolars adscrits a l'Àrea d'Educació, Esports i
Joventut.
Òrgan que resol
Junta de Govern Local Pública
Caràcter de la resolució
Exhaureix la via administrativa
Expedient
134/U17-2014
Ref. Addicional
082200-GE-EXT2014/000006
Interessat
GAS NATURAL SUR, SDG, SA
CIF
A65067332
Import
71.506,01 €
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 Gas Natural Sur, SDG, SA, corresponent a l’any 2013,
en concepte de subministrament de gas als edificis escolars adscrits a l’Àrea d’Educació.
2. En data 16 de juny de 2014, la Intervenció municipal ha informat favorablement el
reconeixement de crèdit a favor de Gas Natural SUR, SDG, SA –NIFA65067332 i la
despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

2014 N 323 3205 22102

A

201400037177

Import
71.506,01

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
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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 GAS NATURAL
S.U.R. SDG, SA ,amb NIF A6506733-2, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació
pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

2014 N 323 3205 22102

A

201400037177

Import
71.506,01

SEGON.- APROVAR el pagament de les factures presentades per GAS NATURAL S.U.R.
SDG, SA ,amb NIF A6506733-2, per l’import total de 71.506,01 €, 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:
Nº FACTURA

DATA EMISIÓ
FACTURA

FE14371061085118

6/02/2014

FE14371061085116

6/02/2014

FE14371061200058

11/02/2014

FE14371061200059

11/02/2014

FE14371061200060

11/02/2014

FE14371061200061

11/02/2014

FE14371061085122

6/02/2014

AGOST-SET 2013

FE14371061085123

6/02/2014

SET-OCT 2013

FE14371061085124

6/02/2014

OCT-NOV 2013

FE14371061085125

6/02/2014

NOV-DES 2013

FE14371061085140

6/02/2014

AGOST-SET 2013

FE14371061085141

6/02/2014

SET-OCT 2013

FE14371061085142

6/02/2014

OCT-NOV 2013

FE14371061085143

6/02/2014

NOV-DES 2013

PERIODE
JUL-SET 2013
SET-NOV 2013
AGOST-SET 2013
SET-OCT 2013
OCT-NOV 2013
NOV-DES 2013

IMPORT
PENDIENT
138,56 €
36,22 €
200,85 €
325,95 €
456,35 €
1925,38 €
107,16 €
121,94 €
271,92 €
989,34 €
13,38 €
14,73 €
13,38 €
415,83 €

ESCOLA
BALDOMERO SOLÀ
BALDOMERO SOLÀ
BUFALÀ
BUFALÀ
BUFALÀ
BUFALÀ
JOSEP CARNER
JOSEP CARNER
JOSEP CARNER
JOSEP CARNER
PAU PICASSO
PAU PICASSO
PAU PICASSO
PAU PICASSO
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FE14371061085157

6/02/2014

JUL-SET 2013

FE14371061085158

6/02/2014

SET-NOV 2013

11/02/2014

AGOST-SET 2013

11/02/2014

SET-OCT 2013

11/02/2014

OCT-NOV 2013

11/02/2014

NOV-DES 2013

FE14371060974236

3/02/2014

SET-OCT 2013

FE14371060974235

3/02/2014

AGOST-SET 2013

66,79

MIGUEL HERNANDEZ

FE14371060974237

3/02/2014

OCT-NOV 2013

81,43

MIGUEL HERNANDEZ

FE14371060974238

3/02/2014

NOV-DES 2013

645,66

MIGUEL HERNANDEZ

FE14371061085128

6/02/2014

AGOST-SET 2013

110,86

INFANTIL LLORENS ARTIGAS

FE14371061085129

6/02/2014

SET-OCT 2013

127,87

INFANTIL LLORENS ARTIGAS

FE14371061085130

6/02/2014

OCT-NOV 2013

118,17

INFANTIL LLORENS ARTIGAS

FE14371061085131

6/02/2014

NOV-DES 2013

1287,51

INFANTIL LLORENS ARTIGAS

FE14371061200107

11/02/2014

AGOST-SET 2013

72,59

ÍTACA

FE14371061200108

11/02/2014

SET-OCT 2013

237,38

ÍTACA

FE14371061200109

11/02/2014

OCT-NOV 2013

209,16

ÍTACA

FE14371061200110

11/02/2014

NOV-DES 2013

786,57

ÍTACA

FE14371061200112

11/02/2014

AGOST-OCT 2013

21,16

INFANTIL LLIBERTAT

FE14371061200113

11/02/2014

OCT-DES 2013

438,9

INFANTIL LLIBERTAT

FE14371061085148

6/02/2014

AGOST-OCT 2013

144,56

JOAN CORET

FE14371061085148

6/02/2014

OCT-DES 2013

621,71

JOAN CORET

FE14371061200097

11/02/2014

AGOST-SET 2013

680,14

ARTUR MARTORELL

FE14371061200198

11/02/2014

SET-OCT 2013

518,47

ARTUR MARTORELL

FE14371061200199

11/02/2014

OCT-NOV 2013

681,33

ARTUR MARTORELL

FE14371061200100

11/02/2014

NOV-DES 2013

1778,69

ARTUR MARTORELL

FE14371061200092

11/02/2014

AGOST-SET 2013

226,19

LLONGUERAS

FE14371061200093

11/02/2014

SET-OCT 2013

393,08

LLONGUERAS

FE14371061200094

11/02/2014

OCT-NOV 2013

432,99

LLONGUERAS

FE14371061200095

11/02/2014

NOV-DES 2013

2306,04

LLONGUERAS

FE14371061085152

06/02/2014

AGOST-SET 2013

110,86

PLANAS I CASALS

FE14371061200079
FE14371061200075
FE14371061200076
FE14371061200077

71,69 €
71,44 €
147,32 €
412,66 €
410,49 €
1912,26 €
73,47

JOSEP BOADA
JOSEP BOADA
MARGARIDA XIRGU
MARGARIDA XIRGU
MARGARIDA XIRGU
MARGARIDA XIRGU
MIGUEL HERNANDEZ
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FE14371061085153

06/02/2014

SET-OCT 2013

187,15

PLANAS I CASALS

FE14371061085154

06/02/2014

OCT-NOV 2013

908,17

PLANAS I CASALS

FE14371061085155

06/02/2014

NOV-DES 2013

446,16

PLANAS I CASALS

FE14371061200113

11/02/2014

AGOST-SET 2013

107,16

JOAN CORET

FE14371061200114

11/02/2014

SET-OCT 2013

121,94

JOAN CORET

FE14371061200115

11/02/2014

OCT-NOV 2013

142,08

JOAN CORET

FE14371061200116

11/02/2014

NOV-DES 2013

2068,37

JOAN CORET

FE14371061393903

18/02/2014

AGOST-SET 2013

125,14

PERE DE TERA

FE14371061393904

18/02/2014

SET-OCT 2013

212,67

PERE DE TERA

FE14371061393905

18/02/2014

OCT-NOV 2013

255,29

PERE DE TERA

FE14371061393906

18/02/2014

NOV-DES 2013

1386,53

PERE DE TERA

FE14371061510646

21/02/2014

AGOST-SET 2013

99,61

BALDOMERO SOLÀ

FE14371061510646

21/02/2014

SET-OCT 2013

172,55

BALDOMERO SOLÀ

FE14371061510646

21/02/2014

OCT-NOV 2013

FE14371061510646

21/02/2014

NOV-DES 2013

2290,05

BALDOMERO SOLÀ

FE14371061200088

11/02/2014

AGOST-SET 2013

255,70

GRAN SOL

FE14371061200089

11/02/2014

OCT-NOV 2013

26,33

GRAN SOL

FE14371061200083

11/02/2014

AGOST-SET 2013

107,16

FE14371061200084

11/02/2014

SET-OCT 2013

121,94

LLIBERTAT

FE14371061200085

11/02/2014

OCT-NOV 2013

142,76

LLIBERTAT

FE14371061200086

11/02/2014

NOV-DES 2013

1733,62

LLIBERTAT

FE14371061552161

24/02/2014

AGOST-SET 2013

125,08

LOLA ANGLADA

FE14371061552162

24/02/2014

SET-OCT 2013

158,22

LOLA ANGLADA

FE14371061552163

24/02/2014

OCT-NOV 2013

152,39

LOLA ANGLADA

FE14371061552164

24/02/2014

NOV-DES 2013

1116,94

LOLA ANGLADA

FE14371061200117

11/02/2014

AGOST-SET 2013

107,16

RAFAEL ALBERTI

FE14371061200118

11/02/2014

SET-OCT 2013

121,94

RAFAEL ALBERTI

FE14371061200119

11/02/2014

OCT-NOV 2013

338,72

RAFAEL ALBERTI

FE14371061200120

11/02/2014

NOV-DES 2013

1750,31

RAFAEL ALBERTI

FE14371061715971

28/02/2014

AGOST-SET 2013

110,86

VENTÓS MIR

FE14371061715972

28/02/2014

SET-OCT 2013

199,02

VENTÓS MIR

203,12

BALDOMERO SOLÀ

LLIBERTAT
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FE14371061715973

28/02/2014

OCT-NOV 2013

191,05

VENTÓS MIR

FE14371061715964

28/02/2014

AGOST-SET 2013

107,16

ANTONI BOTEY

FE14371061715965

28/02/2014

SET-OCT 2013

138,19

ANTONI BOTEY

FE14371061715966

28/02/2014

OCT-NOV 2013

409,10

ANTONI BOTEY

FE14371061715967

28/02/2014

NOV-DES 2013

1573,17

ANTONI BOTEY

FE14371061085136

06/02/2014

AGOST-OCT 2013

10,60

LLOREDA

06/02/2014

OCT-DES 2013

10,43

LLOREDA

FE14371061200065

11/02/2014

AGOST-SET 2013

101,88

GITANJALI

FE14371061200066

11/02/2014

SET-OCT 2013

505,50

GITANJALI

FE14371061200067

11/02/2014

OCT-NOV 2013

258,53

GITANJALI

FE14371061200068

11/02/2014

NOV-DES 2013

1202,80

GITANJALI

FE14371061715974

11/02/2014

NOV-DES 2013

1421,12

VENTÓS MIR

FE14371061715959

28/02/2014

NOV-DES 2013

107,16

RAFAEL CASANOVA

FE14371061715960

28/02/2014

SET-OCT 2013

121,94

RAFAEL CASANOVA

FE14371061715961

28/02/2014

OCT-NOV 2013

147,90

RAFAEL CASANOVA

FE14371061715962

28/02/2014

NOV-DES 2013

1949,27

RAFAEL CASANOVA

FE14371061552169

24/02/2014

JUL-SET 2013

21,50

RAFAEL ALBERTI

FE14371061552170

24/02/2014

OCT-NOV 2013

22,87

RAFAEL ALBERTI

FE14371062497117

28/03/14

AGO/SET 2013

77,09

JOSEP BOADA

FE14371062497118

28/03/14

85,56

JOSEP BOADA

FE14371062497119

28/03/14

79,22

JOSEP BOADA

FE14371062497120

28/03/14

NOV/DES 2013

1252,12

JOSEP BOADA

FE14371062497113

28/03/2014

AGO/SET 2013

107,16

SALVADOR ESPRIU

FE14371062497114

28/03/2014

SET/OCT
2013

121,94

SALVADOR ESPRIU

FE14371062497115

28/03/2014

OCT/NOV 2013

203,74

SALVADOR ESPRIU

FE14371062497116

28/03/2014

NOV/DES 2013

1305,97

SALVADOR ESPRIU

FE14371062497126

28/03/14

AGO/SET 2013

110,86

PROGRÈS

FE14371062497127

28/03/14

221,96

PROGRÈS

FE14371062497128

28/03/14

217,26

PROGRÈS

FE14371062497129

28/03/14

NOV/DES 2013

2592,78

PROGRÈS

FE14371062327288

24/03/14

AGO/SET 2013

110,86

FOLCH I TORRAS

FE14371061085137

SET/OCT
2013
OCT/NOV
2013

SET/OCT
2013
OCT/NOV
2013
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FE14371062327289

24/03/14

FE14371062327290

24/03/14

FE14371062327291

24/03/14

FE14371062497107

28/03/14

FE14371062497108

28/03/14

FE14371062497109

28/03/14

FE14371062497110

28/03/14

FE14371062000833

12/03/14

FE14371062000834

12/03/14

FE14371062000835

12/03/14

FE14371062000836

12/03/14

FE14371062000825

12/03/14

FE14371062000826

12/03/14

FE14371062000827

12/03/14

FE14371062000828

12/03/14

FE14371062000821

12/03/14

FE14371062000822

12/03/14

FE14371062000823

12/03/14

FE14371062000824

12/03/14

FE14371062327282

24/03/14

FE14371062327283

24/03/14

FE14371062327284

24/03/14

FE14371062327285

24/03/14

FE14371062327280

SET/OCT
2013
OCT/NOV
2013

121,94

FOLCH I TORRAS

110,86

FOLCH I TORRAS

NOV/DES 2013

2073,75

FOLCH I TORRAS

AGO/SET 2013

110,86

PAU PICASSO

121,94

PAU PICASSO

113,05

PAU PICASSO

NOV/DES 2013

2345,96

PAU PICASSO

AGO/SET 2013

107,16

BALDIRI REIXAC

121,94

BALDIRI REIXAC

110,86

BALDIRI REIXAC

NOV/DES 2013

1035,82

BALDIRI REIXAC

AGO/SET 2013

122,59

FELIU I VEGUES

232,62

FELIU I VEGUES

269,07

FELIU I VEGUES

NOV/DES 2013

1897,05

FELIU I VEGUES

AGO/SET 2013

107,16

JUNGFRAU

175,78

JUNGFRAU

471,51

JUNGFRAU

NOV/DES 2013

1014,73

JUNGFRAU

AGO/SET 2013

96,28

ALEXANDRE GALÍ

129,51

ALEXANDRE GALÍ

564,03

ALEXANDRE GALÍ

NOV/DES 2013

1721,66

ALEXANDRE GALÍ

24/03/14

AGO/OCT 2013

33,15

LLORENS ARTIGAS

FE14371062327281

24/03/14

OCT/DES
2013

376,32

LLORENS ARTIGAS

FE14371062327273

25/03/14

AGO/OCT 2013

49,71

GITANJALI

FE14371062327274

24/03/14

OCT/DES
2013

49,83

GITANJALI

FE14371062204238

19/03/14

AGO/SET 2013

182,36

MERCÈ RODOREDA

FE14371062204239

19/03/14

856,23

MERCÈ RODOREDA

FE14371062204240

19/03/14

188,83

MERCÈ RODOREDA

FE14371062204241

19/03/14

89,77

MERCÈ RODOREDA

SET/OCT
2013
OCT/NOV
2013

SET/OCT
2013
OCT/NOV
2013

SET/OCT
2013
OCT/NOV
2013

SET/OCT
2013
OCT/NOV
2013

SET/OCT
2013
OCT/NOV
2013

SET/OCT
2013
OCT/NOV
2013
NOV/DES 2013
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FE14371062204228

19/03/14

FE14371062204229

19/03/14

FE14371062204230

19/03/14

FE14371062204231

19/03/14

FE14371062000838

12/03/14

FE14371062000839

12/03/14

FE14371062000840

12/03/14

FE14371062000841

12/03/14

FE14371062204247

19/03/14

FE14371062204248

19/03/14

FE14371062204249

19/03/14

FE14371062204250

19/03/14

AGO/SET 2013

145,07

JOAN MIRÓ

329,33

JOAN MIRÓ

485,37

JOAN MIRÓ

NOV/DES 2013

1535,64

JOAN MIRÓ

AGO/SET 2013

161,57

PAM I PIPA

224,83

PAM I PIPA

309,51

PAM I PIPA

NOV/DES 2013

671,77

PAM I PIPA

AGO/SET 2013

392,48

SANT JORDI

109,57

SANT JORDI

99,61

SANT JORDI

1729,67

SANT JORDI

SET/OCT
2013
OCT/NOV
2013

SET/OCT
2013
OCT/NOV
2013

SET/OCT
2013
OCT/NOV
2013
NOV/DES 2013

TOTAL

71.506,01

TERCER.- NOTIFICAR el present Acord als interessats i al departament gestor.
Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
15 CG-2014/4692 DICTAMEN. Aprovar un reconeixement de crèdit corresponent aL
subministrament elèctric de 2013 a favor d'Endesa Energia SAU per un import de
1.380,79 Euros.
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 08/05/2014.
Informe jurídic de data 22/05/2014.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
16/06/2014.
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. Atesa la competència de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat per gestionar les
despeses de consum d’electricitat de les instal·lacions i equipaments municipals de
conformitat amb l’article 24.1 de les Bases d’Execució del pressupost de 2014, procedeix a
la tramitació del corresponent document comptable per donar compliment a allò previst a
les normes de comptabilitat recollides a les Bases d’execució del pressupost en vigor.
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3. L 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.
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 ENDESA ENERGIA
SA SOCIEDAD UNIPERSONAL ,amb NIF A8194807-7, i la despesa corresponent contreta
a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
2014 N 421 1650 22100

Id.Op
A

Núm. Op
201400035037

Import
1.380,79

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
0802731-SA75

Data
02/05/2013

Import
1.380,79

NIF
A81948077

Tercer
ENDESA ENERGIA SA

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
A8194807-7 ENDESA ENERGIA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3.
16 CG-2014/4693 DICTAMEN. Aprovar un reconeixement de crèdit corresponent a
subministrament elèctric de 2013 a favor d'Endesa Energia XXI SL per un import de
172,78 Euros.
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 08/05/2014.
Informe jurídic de data 22/05/2014.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
16/06/2014.
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. Atesa la competència de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat per gestionar les
despeses de consum d’electricitat de les instal·lacions i equipaments municipals de
conformitat amb l’article 24.1 de les Bases d’Execució del pressupost de 2014, procedeix a
Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 38 / 25-07-14 pag. 39
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

la tramitació del corresponent document comptable per donar compliment a allò previst a
les normes de comptabilitat recollides a les Bases d’execució del pressupost en vigor.
3. 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.
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 ENDESA ENERGIA
XXI, SL ,amb NIF
B8284682-5, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació
pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
2014 N 440 3301 22100

Id.Op
A

Núm. Op
201400035081

Import
172,78

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
400279294450044

Data
14/01/2014

Import
172,78

NIF
B82846825

Tercer
ENDESA ENERGIA XXI, SLU

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI, SL

Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3.
17 CG-2014/4694 DICTAMEN. Aprovar un reconeixement de crèdit corresponent al
subministrament elèctric de 2013 a favor d'Endesa Energia SAU per un import de
511,66 Euros
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 08/05/2014.
Informe jurídic de data 22/05/2014.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
16/06/2014.
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.”
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2. Atesa la competència de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat per gestionar les
despeses de consum d’electricitat de les instal·lacions i equipaments municipals de
conformitat amb l’article 24.1 de les Bases d’Execució del pressupost de 2014, procedeix a
la tramitació del corresponent document comptable per donar compliment a allò previst a
les normes de comptabilitat recollides a les Bases d’execució del pressupost en vigor.
3. 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.
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 ENDESA ENERGIA
SA SOCIEDAD UNIPERSONAL ,amb NIF A8194807-7, i la despesa corresponent contreta
a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
2014 N 323 3205 22100

Id.Op
A

Núm. Op
201400035053

Import
511,61

SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon a
subministrament elèctric exercicis anteriors, 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
P5301NA0234001
P5301NA0499369
P5301NA0710621
P5301NA0923844
P5301NA1173254

Data
04/02/2013
08/03/2013
08/04/2013
03/05/2013
05/06/2013

Import
98,40
106,88
103,99
96,69
105,65

NIF
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077

Tercer
ENDESA ENERGIA SA
ENDESA ENERGIA SA
ENDESA ENERGIA SA
ENDESA ENERGIA SA
ENDESA ENERGIA SA

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
A8194807-7 ENDESA ENERGIA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3.
18 Proposicions urgents.
CG-2014/4695 PROPOSTA. Aprovació de la liquidació de la reforma de local existent
al C/ Ausias March s/n per a la ubicació de l'equipament juvenil "BADIU JOVE".
Identificació de l'expedient
Tipus de document
Resolució aprovació certificació liquidació d’obres
Òrgan que resol
L’Alcalde
Caràcter de la resolució Exhaureix la via administrativa
Objecte
LIQUIDACIÓ DE LA REFORMA DE LOCAL EXISTENT AL
CARRER AUSIAS MARCH S/N DE BADALONA PER LA UBICACIÓ
DE L'EQUIPAMENT JUVENIL "BADIU JOVE"
Interessat
SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, SA NIF A0818174-5
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Antecedents de l’expedient
Projecte tècnic:
Licitació:

Aprovat per la Junta de Govern Local en data 27/10/2010
Aprovada per Resolució de la Junta de Govern Local de data
19/12/2011
Contractació:
Adjudicació de data 27/9/2012
Import total contractat:
198.584,24€
Recepció d’obres:
29/11/2013
Medició General:
11/12/2013
Dins de l’expedient identificat i com a resultat de la medició general realitzada els tècnics i
facultatius directors de l’obra, i el responsable municipal del contracte han presentat la
certificació final de les obres executades que es detalla:
Núm.Cert Import
Concepte
Data
certificació
12/12/2013 6ª i final
16.080,02 Liquidació de les obres de reforma local
Badiu Jove
Amb aquesta certificació final, la qual representa un increment de 8,097% respecte del
preu primitiu del contracte, i segons informe tècnic justificatiu que obra a l’expedient,
s’entén que s’ha complert el contracte subscrit amb l’empresa contractista.
L’informe jurídic de data 27/12/2013 assenyala l’adequació de la certificació final
presentada amb la normativa de contractació aplicable al cas.
Atenent a l’increment del preu contractat que suposa la certificació presentada s’ha sotmès
l’expedient a fiscalització de la Intervenció municipal; i en data 15/07/2014.s’ha realitzat la
corresponent anotació comptable a càrrec de la següent aplicació pressupostària:
Aplicacions
Id.Op
Núm.Op
Import
Pressupostàries
2014 N 322 2321 62200017 A

201400018067

16.080,02

El contractista, per tal que l’Ajuntament aprovi el pagament derivat de la certificació de
referència, ha presentat la corresponent factura, i que s’indica a continuació:
Num. Fra
Data
Import
Nif
Tercer
2013-1213/12/201 16.080,02
A08181745 SOGESA
INSTALACIONES
013
3
INTEGRALES SAU
Aquesta factura ha estat conformada per el tècnic municipal, atenent que s’ajusta a
l’objecte del contracte i a la normativa que li és d’aplicació. Per tant, procedeix la seva
aprovació d’acord amb l’article 58 del RD 500/1990, de 20 d’abril.
Atès que la certificació final de les obres executades està regulada en l’article 235.1 del
TRLCSP i art. 166 del seu Reglament general, i representa el compliment total del contracte
subscrit amb el contractista.
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 la certificació final de les obres de LIQUIDACIÓ DE LA REFORMA DE
LOCAL EXISTENT AL CARRER AUSIAS MARCH S/N DE BADALONA PER LA UBICACIÓ
DE L'EQUIPAMENT JUVENIL "BADIU JOVE" relacionada a continuació:
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Data
certificació
12/12/2013

Núm. Cert

Import

Concepte

6ª i final

16.080,02

Liquidació de les obres de reforma local
Badiu Jove

Amb aquesta certificació s’entén que s’ha complert el contracte subscrit a l’efecte amb
l’empresa adjudicatària en la seva totalitat.
Segon.- Aprovar la factura relacionada a continuació:
Num.Fra
Data
Import
Nif
Tercer
2013-12-013 13/12/2013
16.080,02
A08181745
SOGESA INSTALACIONES
INTEGRALES SAU
presentada per l'empresa SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, SA ,amb NIF
A0818174-5, corresponent a la certificació final d’obres de referència, i abonar-la en els
termes que determina la Llei, a càrrec de la següent aplicació pressupostària:
Aplicacions
Id.Op
Núm.Op
Import
Pressupostàries
2014 N 322 2321 62200017 A

201400018067

16.080,02

Tercer.- Atenent a que el contracte de referència s’ha complert en la seva totalitat,
comunicar a la intervenció municipal que el saldo resultant de la operació de reserva de
crèdit inicialment contreta al pressupost municipal, s’ha d’alliberar i passar a disponible en
la mateixa aplicació pressupostària.
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 20/06/2011, 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: 3.
19 Precs i preguntes.
No se’n va produir cap.
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les catorze hores i tretze minuts, de la qual
com secretària general delegada, dono fe.

Vist i Plau
Ramón Riera Macia
PRIMER TINENT D’ALCALDE

Remedios Hijano Cruzado
SECRETÀRIA GENERAL DELEGADA
(p.d. res. 25-06-14)
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