Secretaria General

NÚM.:
43
ÒRGAN:
Junta de Govern Local
SESSIÓ:
PÚBLICA.ORDINÀRIA
DATA:
24 de setembre de 2014
HORA:
09:30
DOCUMENT: ACTA
____________________________________________________________________________

A la sala de la 4a planta de l'edifici municipal del Viver, es reuneix en sessió Pública.Ordinària
la Junta de Govern Local, en compliment de la STC 161/2013, de 26 de setembre (BOE núm.
254, de 23 d’octubre).
ASSISTENTS:
ALCALDE
REGIDORS

SECRETARI GENERAL ACC.
INTERVENTOR MUNICIPAL
TRESORER

Xavier Garcia Albiol
Ramón Riera Macia
Mª Jesús Hervàs Mínguez
Miguel Jurado Tejada
Albert Müller i Valentí
Julián Álamo Guijarro
Jordi Crisol González

ABSENTS
Juan Fernández Benítez

Regidor
ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions de dates
25 de juliol de 2014 i 15 de setembre de 2014.
ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 CG-2014/4719 DICTAMEN. Aprovar i satisfer el reconeixement de crèdit per import 200,01
EUR pels serveis de notarials, número factures ND000237, ND000876 i FD000095.
3 CG-2014/4720 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit derivat per
l'abonament de l'ajut econòmic per tenir cura de pares i/o cònjuges amb grau de disminució
igual o superior al 65% de l'any 2013.
4 CG-2014/4721 DICTAMEN. Aprovar i satisfer el reconeixement de crèdit per import 1.210,00
EUR pels serveis de defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu número 124/06 del
TSJC.
5 CG-2014/4722 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per import de 7.241,85 EUR
pels serveis de defensa jurídica de procediments judicials.
6 CG-2014/4723 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per import 606,56 EUR en
concepte dels serveis de procuradoria.
7 CG-2014/4724 DICTAMEN. Aprovar i satisfer la factura corresponent a la realització de les
proves mèdiques del procés selectiu per a la provisió, en règim de funcionari interí, d'1 plaça
d'Intendent de la Policia Local.
8 CG-2014/4725 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit d'import 54,44 EUR per les
despeses ocasionades en concepte de serveis de procuradoria.
9 CG-2014/4726 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament de 2
factures presentades per KAPLER, S.L.
10 CG-2014/4727 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit per l'abonament
de l'ajut econòmic per tenir cura de pares i/o cònjuges amb grau disminució igual o superior al
65% corresponent a l'any 2013
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11 CG-2014/4728 DICTAMEN. Aprovar i satisfer la factura corresponent a la realització de les
proves psicotècniques del procés selectiu per a la provisió, en règim de funcionari interí, d'1
plaça d’intendent de la Policia Local.
12 CG-2014/4729 DICTAMEN. Aprovar el reintegrament de 1000 euros a favor de ZURICH SA
(W0072130H) corresponent a la franquícia acordada en la pòlissa de responsabilitat civil
contractada amb la companyia d’assegurances esmentada.
ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
13 CG-2014/4730 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de GAS NATURAL
SUR SDG, SA corresponent a les factures de gas d'octubre i desembre del 2013 del casal de
gent gran de Lloreda.
14 CG-2014/4731 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de l'empresa
ALBASOUND SO I LLUM, per import de 1.331,00 E, corresponent als treballs de so de la
trobada de danses celebrades a l'any 2013.
15 CG-2014/4732 DICTAMEN. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona
de data 24/07/2014, en el marc de la convocatòria 2014 del Catàleg de concertació del Pla
"XGL 2012-2015" per la millora del material esportiu inventariable 2014.
16 CG-2014/4733 DICTAMEN. 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.
ÀMBIT DE TERRITORI
17 CG-2014/4736 DICTAMEN Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de l'empresa ACSA
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA per un import de 22.108,68 euros corresponent al servei
de construccio/reparacio de claveguerons durant el mes de desembre de 2013
18 CG-2014/4737 DICTAMEN. Acceptar les subvencions concedides per la Diputació de
Barcelona en el marc del Catàleg de serveis 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 20122015"
19 CG-2014/4734 DICTAMEN. Acceptar l'ajut preacordat amb la Diputació en el marc del Pla
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015" pel concepte Reurbanització de carrers (8) Diverses
millores d'urbanització, per import 1.187.180,84 euros
20 CG-2014/4735 DICTAMEN. Acceptar l'ajut dins del Programa complementari de suport a
l'economia productiva local, línia de finançament de la reforma, rehabilitació i reparació
d'elements constitutius de patrimoni singular local en el marc del Pla XGL 2012-2015
21 CG-2014/4738 DICTAMEN. Sol.licitar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona la quantitat de
155.000 euros per a l'adjudicació de les obres d'insorització dels casals d'avis del raval i de la
morera
22 Proposicions urgents.
23 Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1 Lectura i aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions de dates
25 de juliol de 2014 i 15 de setembre de 2014.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de les Actes de les sessions de dades 25
de juliol i 15 de setembre de 2014, les quals van ser aprovades per unanimitat.
ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 CG-2014/4719 DICTAMEN. Aprovar i satisfer el reconeixement de crèdit per import
200,01 EUR pels serveis de notarials, número factures ND000237, ND000876 i FD000095.
Identificació de l’expedient:
Tipus de document: Reconeixement de crèdit per despeses notarials
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Interessat: RAMON JOSE VAZQUEZ GARCIA (NIF: 30412577E)
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Expedient: 0241-FEXP2014/000004
Referència Addicional:: 50/ASS C-5/14
Fets
1. Resolució de la regidora de l’Àrea de Govern i Recursos Humans mitjançant la qual s’acorda
ordenar la tramitació del procediment administratiu, sense posterior impulsió, per tal de procedir
al pagament de les factures presentades pel procurador RAMON JOSE VAZQUEZ GARCIA.
2. Factura número: ND-000237 emesa pel mateix notari, per la confecció de l’escriptura de
poders per a plets atorgada pel senyor Xavier Garcia Albiol a favor dels advocats, senyors
Santiago Sáenz Hernáiz, Daniel del Río López, Xavier Bonet Alcántara i la senyora Loida
Valeros Cejas.
Aquesta escriptura de poders, amb número de protocol 107/2014, s’atorga als advocats
esmentats perquè puguin dur a terme la defensa dels interessos municipals en el recurs
contenciós administratiu número 385/2013-F3 del Jutjat Contenciós Administratiu 17 de
Barcelona, referència expedient 50/ASS C-5/14.
3. Petició de la cap del Departament de Secretaria General mitjançant la qual ens trasllada les
factures amb números: ND-000876 i FD-000095, presentades pel notari de Badalona el senyor
Ramón José Vázquez García, per tal que es tramiti el seu pagament.
Aquestes factures corresponen a una escriptura més 2 còpies autentiques, amb número de
protocol 461/2014, de l’esmentat notari, de poders per a plets atorgada pel senyor Xavier
Garcia Albiol a favor de la procuradora Virginia Aragon Segura del col·legi de procuradors de
Madrid, per tal de representar a l’Ajuntament en el recurs interposat en defensa de l’autonomia
local contra la Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local.
4. Atès que es tracten de tres factures, el pagament de les quals s’ha d’efectuar a la mateixa
persona física, el notari senyor Ramón José Vázquez García, per economia administrativa i
també de caràcter econòmic es fa necessari la tramitació conjunta en una única resolució.
5. L’interventor d’aquest Ajuntament ha informat que existeix consignació pressupostària per fer
front al pagament d’aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicació pressupostària
2014 N 210 9310 22604

Id.Op
A

Núm.Op
201400052115

Import
200,01

Fonaments de dret
1. L'objecte d'aquest expedient és l'aprovació de les factures detallades en els fets per al seu
abonament al notari Ramón José Vázquez García, corresponent a les despeses notarials per a
la realització de les escriptures de poders per a plets amb números de protocol: 107/2014 i
461/2014, 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 al
professional que ha prestat l'esmentat servei, ja que en cas contrari es produiria un enriquiment
injust o sense causa de l'hisenda municipal que l'ordenament jurídic no pot acollir i així ho té
declarat de forma reiterada la jurisprudència del Tribunal Suprem.
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 acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, quant a l’acreditació de la despesa generada en el període indicat i la
conformitat que n’ha prestat el servei municipal gestor.
3. Per tractar-se d’un reconeixement de crèdit per no haver seguit el procediment legal establert
a l’efecte, l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest expedient és l’Ajuntament Ple, per
aplicació d’allò establert als articles 23 del text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local i 50 del reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
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Entitats Locals.
No obstant això, l’esmentada atribució ha estat delegada per l’Ajuntament Ple en la Junta de
Govern Local, per acord de data 12 de juliol de 2011. Així mateix, cal tenir en compte el que
prescriu la STC núm. 161/2013, de 26 de setembre, sobre la publicitat a la que resten
sotmeses aquestes atribucions.
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 derivat de la despesa, d’import 200,01
EUR, al notari RAMON JOSE VAZQUEZ GARCIA (NIF: 30412577-E), corresponent a les
factures números: ND000237, ND000876 i FD000095, pels serveis notarials, amb càrrec a la
partida pressupostària 210-9310-22604 i número d’operació 201400052115, del pressupost
municipal de despeses de l’any 2014.
SEGON.- Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixen en ordre al
bon fi i execució del precedent acord
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de resolució
precedent, d’acord amb les previsions del Decret de delegació de l’alcalde de data 05/07/2011,
dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i n’ordeno la tramitació a la sessió
pública de la Junta de Govern Local, per al seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Junta de
Govern Local RESOL d’acord amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui aquesta
proposta als interessats en la forma reglamentàriament prevista, amb la relació dels recursos
que s’hi poden interposar, i comunicar-la a la Intervenció i Tresoreria municipals per al
respectiu coneixement i efectes.
Votació.
La proposta precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
3 CG-2014/4720 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit derivat per
l'abonament de l'ajut econòmic per tenir cura de pares i/o cònjuges amb grau de
disminució igual o superior al 65% de l'any 2013.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial de crèdit per l’abonament
de l’ajut econòmic als treballadors/funcionaris per tenir cura de pares i/o cònjuges amb grau de
disminució igual o superior al 65% corresponent a l’any 2013.
Òrgan que resol: Junta de Govern local
Caràcter: No exhaureix la via administrativa
Interessats: Enrique Moral Soto; Intervenció Municipal.
Expedient: 657/RCRED-6/14
FETS
1. Acord entre la representació de l’Ajuntament de Badalona i de les organitzacions sindicals
CCOO, UGT, SFP, PSU, i SPPME-CAT, en Comissió Mixta de data 10 d’abril de 2014, on
s’acorda per unanimitat la gestió i assignació dels ajuts socials per tenir cura de pares/ i o
cònjuges amb grau de disminució igual o superior al 65%, corresponent a l’exercici 2013.
2. Petició de Enrique Moral Soto, mitjançant el qual sol·licita l’ajut per tenir cura de pares/ o
cònjuges amb grau de disminució igual o superior al 65% que no percebin rendes mensuals
superiors al salari mínim interprofessional.
3. Atès que un cop comprovada la sol·licitud i documents aportats, el sol·licitant reuneixen les
condicions exigides en el Reglament de Condicions Socials per a l’ajut per tenir cura de pares/ i
o cònjuges amb grau de disminució igual o superior al 65%, de l’acord de la Comissió
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Negociadora de data 10 de desembre de 2004, aprovat per l’Ajuntament Ple el 21 de desembre
de 2004.
4. Informe tècnic emès per la tècnica mitjana del Servei d’Organització i Recursos Humans, en
relació a l’assignació pressupostària necessària per l’abonament d’aquest ajut.
5. Informe previ de fiscalització de la Intervenció Municipal.
Fonaments de dret
1) Atès que l’Ajuntament Ple en data 21 de desembre de 2004 va aprovar l’acord signat entre
les diferents organitzacions sindicals i aquesta Administració mitjançant el qual desenvolupa
l’article 4art del vigent conveni i pacte de condicions, relatiu a la concessió de l’ajut econòmic
als empleats per tenir cura de pares naturals i politics i/o cònjuges amb discapacitat .
2) Sol·licituds, rebuts i justificants acreditatius presentats per dit personal corresponen a
l’exercici tancat de l’any 2013, i que aquestes despeses, en aplicació de l’article 176.1 del RDL
2/2004 de 6 de març, no es poden consignar directament en el vigent pressupost, i per evitar
incórrer en la nul·litat de ple dret prevista en l’article 173.5 de la mateixa llei, es podrà aprovar
la despesa amb la condició de que no serà executiva en tant no sigui aprovada per
l’Ajuntament Ple, òrgan competent, segons el que estableix l’article 60.2 del Reial Decret
500/1990 de 20 d’abril.
3) D’acord amb el que preveuen l’article 52.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 22.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’òrgan competent per resoldre
aquest expedient és l’Ajuntament Ple [l'Alcaldia de la Corporació].
4) L'esmentada competència està delegada en la Junta de Govern Local d’aquest municipi per
l’acord de delegació de competències de 12/07/2011, a l’empara dels articles 22.4 [21.3 i 23.2]
de l’esmentada Llei reguladora de les bases del règim local, i 52.4 [53.3 i 54.2] (d’aplicació per
analogia) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, també esmentat. No
obstant això, cal tenir en compte el que prescriu la STC núm. 161/2013, de 26 de setembre,
sobre la publicitat a la que resten sotmeses aquestes atribucions.
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 departament 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 proposo a la
tinent d’alcalde i regidora de l'Àrea de Govern i Recursos Humans que resolgui conformement
en relació amb la següent proposta:
PRIMER. Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de la despesa per
l’abonament de l’ajut econòmic als treballadors/funcionaris amb cura de pares/ i o cònjuges
amb grau de disminució igual o superior al 65% corresponent a l’any 2013 a favor dels
treballadors relacionats a continuació:
COGNOMS I NOM
MORAL SOTO, Enrique
TOTAL

NIF
46545794G

IMPORT AJUT SEG. SOC. ORG
1.537,20 €
547,24 € 322
1.537,20 €
547,24 €

FUN
3400

ECO
160.00

SEGON. L’import total de 1.537,20 € s’abonarà amb càrrec a la partida 100-9220-16209, i
l’import de 547,24 € corresponents a la Seguretat Social s’abonarà a les partides indicades a la
relació, amb número d’operació 290.
TERCER. Notificar aquesta resolució al personal interessat i donar compliment als tràmits
procedimentals que en dret procedeixin en ordre al bon fi i execució del precedent acord.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de resolució
precedent, d’acord amb les previsions del Decret de delegació d’atribucions de data
15.04.2008, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i n’ordeno la
tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local, per al seu debat i
aprovació, si escau.
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Votació.
La proposta precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
4 CG-2014/4721 DICTAMEN. Aprovar i satisfer el reconeixement de crèdit per import
1.210,00 EUR pels serveis de defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu
número 124/06 del TSJC.
Identificació de l’expedient:
Tipus de document: Reconeixement de crèdit per despeses advocat
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Interessat: ELENA MORENO DURAN (NIF 38096223-N)
Expedient: 0241-FEXP2014/000011
Referència Addicional: 254/ASS C-17/14
Fets
1. Elena Moreno Duran (NIF: 38096223-N ) ha presentat la factura número 2/2014 per la
defensa de l’Ajuntament de Badalona, per compareixença i oposició a l’incident d’execució de
sentència seguit davant la Secció Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs ordinari contenciós administratius número:
124/2006.
2. La factura ha estat conformada pel servei gestor i queda acreditat que els treballs han estat
realitzats, i que els imports són correctes.
3. L’interventor d’aquest Ajuntament ha informat amb data 28/07/2014 que existeix consignació
pressupostària per fer front al pagament d’aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació
pressupostària següent:
Aplicació pressupostària
2014 N 100 9220 22711

Id.Op
A

Núm.Op
201400053362

Import
1.210,00

No obstant això, l’Interventor ha posat de manifest que, malgrat tractar-se d’un contracte menor
dels que segons la vigent normativa de contractació n’hi hauria prou amb la incorporació de la
factura a l’expedient i la seva aprovació, s’han incomplert els procediments interns a l’haver
realitzat l’encàrrec de paraula, a més a més de no garantir l’existència de crèdit, i que tampoc
consta justificat la idoneïtat, la conveniència i la necessitat de la contractació.
En relació amb la manca d’idoneïtat, conveniència i necessitat de la contractació i atès que no
es va fer constar a l’informe tècnic jurídic de data 18/07/2014, emès en relació amb la
procedència d’aprovar la despesa i la factura de referència traslladat a la Intervenció, cal dir
que, amb data 03/03/2014 l’alcalde d’aquest Ajuntament va acordar la compareixença en
l’incident d’execució de sentència en el recurs contenciós número: 124/2006, Secció Tercera
del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, interposat pel Sr.
Gonzalo Arnus de Urruela, i la designa, amb caràcter d’urgència, de la lletrada Elena Moreno
Duran, entre d’altres. Aquesta designa es fonamentava a l’apartat segon dels fets de
l’esmentada resolució en què l’advocat que portava la defensa de l’Ajuntament en aquest
procediment, el Sr. Jose Rofes Mendiolagaray, havia deixat transcórrer el tràmit d’al·legacions,
tal i com consta en la comunicació per fax de la procuradora, M. Carmen Fuentes Millan, i per
això es feia necessari designar amb la màxima celeritat a un altre advocat, en aquest cas, es
va acordar que fos Elena Moreno Duran atès que coneixia els antecedents d’aquest
contenciós, sobretot tenint en compte que el tema de fons que es ventila és, ni més ni menys,
que la retrocessió de l’expropiació forçosa de Ca l’Arnús. De fet la lletrada, Sra. Moreno, va fer
un esforç notable per tenir el document redactat en 24 hores.
Cal tenir en compte, que els terminis processals no sempre poden ajustar-se als de
contractació, més, com és el cas, si l’avís de finalització de termini venç en 24 hores.
Fonaments de dret
1. L'objecte d'aquest expedient és l'aprovació de la despesa per import de 1.210,00 euros per al
seu abonament a l’advocada procurador dels Tribunals, ELENA MORENO DURAN amb NIF
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38096223-N , corresponent a la factura detallada en l’antecedent primer, per aplicació al
present supòsit de la doctrina jurisprudencial establerta pel Tribunal Suprem de l'enriquiment
injust o sense causa, ja que la inexistència d'expedient de contractació de conformitat amb les
normes de la legislació de contractes de les administracions públiques, no és convalidable. No
obstant això, l'Ajuntament resta obligat en dret al pagament a l'empresa que ha prestat
l'esmentat servei, ja que en cas contrari es produiria un enriquiment injust o sense causa de
l'hisenda municipal que l'ordenament jurídic no pot acollir i així ho té declarat de forma reiterada
la jurisprudència del Tribunal Suprem.
Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer en la
tramitació de l'expedient que provoca l'emissió de les factures indicades conforme les
previsions de l'article 41 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim, jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2. En el present cas s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, quant a l’acreditació de la despesa generada en el període indicat i la
conformitat que n’ha prestat el servei municipal gestor.
3. Per tractar-se d’un reconeixement de crèdit per no haver seguit el procediment legal establert
a l’efecte, l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest expedient és l’Ajuntament Ple, per
aplicació d’allò establert als articles 23 del text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local i 50 del reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
No obstant això, l’esmentada atribució ha estat delegada per l’Ajuntament Ple en la Junta de
Govern Local, per acord de data 12 de juliol de 2011. Així mateix, cal tenir en compte el que
prescriu la STC núm. 161/2013, de 26 de setembre, sobre la publicitat a la que resten
sotmeses aquestes atribucions.
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 d’acord.
Conclusions i proposta
PRIMER.- Aprovar i satisfer el reconeixement de crèdit per import de 1.210,00 EUR, derivat de
la despesa ocasionada en concepte de serveis de defensa jurídica realitzats per l’advocada
ELENA MORENO DURAN, amb NIF 38096223-N, corresponent a la factura número 2/2014,
amb càrrec a la partida pressupostària 100 9220 22711 i número d’operació 201400053362, del
pressupost municipal de despeses de l’any 2014:
SEGON.- Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixen en ordre al
bon fi i execució del precedent acord
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de resolució
precedent, d’acord amb les previsions del Decret de delegació de l’alcalde de data 05/07/2011,
dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i n’ordeno la tramitació a la sessió
pública de la Junta de Govern Local, per al seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Junta de
Govern Local RESOL d’acord amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui aquesta
proposta als interessats en la forma reglamentàriament prevista, amb la relació dels recursos
que s’hi poden interposar, i comunicar-la a la Intervenció i Tresoreria municipals per al
respectiu coneixement i efectes.
Votació.
La proposta precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
5 CG-2014/4722 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per import de 7.241,85
EUR pels serveis de defensa jurídica de procediments judicials.
Identificació de l’expedient:
Tipus de document: Reconeixement de crèdit per les despeses d’advocat
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Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Interessat: ANGELES PEREZ SASTRE NIF 13089231-T
Expedient: 0241-FEXP2014/000010
Referència addicional: 653/DASSJ-11/14
Fets
1. Angeles Perez Sastre (NIF: 13089231-T) ha presentat les següents factures que tot seguit es
detallen:
Núm.
Data
Concepte
Drets
IVA 21 %
IRPF
factura
factura
Defensa jurídica funcionari GU
2143 en el procediment DP
292/14
28/01/14
4.200,00
882,00
882,00
3195/12 del Jutjat d’Instrucció
núm. 3 de Badalona
Defensa jurídica funcionari GU
387 i acusació particular en el
procediment
PA 97/2013-L
1.785,00
294/14
25/03/14
374,85
374,85
Audiencia Provincial Secció 3ª
Barcelona (DP 1645/2007 Jutjat
Instrucció núm. 4 Badalona)
2. Les factures han estat conformades pel servei gestor un cop acreditat que els treballs han
estat realitzats i que els imports són correctes.
3. Conforme al que preveuen els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
la Intervenció municipal ha d’informat que existeix consignació pressupostària per fer front al
pagament d’aquesta despesa amb càrrec a la següent aplicació pressupostària:
Aplicació pressupostària
2014 N 100 9220 22711

Id.Op

Núm.Op
A

201400053331

Import
7.241,85

Fonaments de dret
1. L'objecte d'aquest expedient és l'aprovació de la despesa per import de 7.241,85 euros per al
seu abonament a l’advocada, ANGELES PEREZ SASTRE amb NIF: 13089231-T, corresponent
a les factures detallades en l’antecedent primer dels fets d’aquesta resolució, presentades pels
seus serveis de defensa jurídica del funcionari de Guàrdia Urbana amb TIP 2143 en el
procediment Diligències prèvies núm. 3195/2012 del Jutjat d’Instrucció número 3 de Badalona i
per la defensa jurídica del funcionari de Guàrdia Urbana amb TIP 387 i acusació particular en el
Procediment abreujat núm. 97/2013-L de l’Audiència Provincial de Barcelona, Secció 3a.
(dimanant del procediment Diligències prèvies núm. 1645/2007 del Jutjat d’Instrucció número 4
de Badalona)
2. De conformitat amb les previsions de l’article 18 del vigent conveni laboral i pacte de
condicions d’aquest Ajuntament, aquest ha de facilitar assistència jurídica a tots els treballadors
municipals implicats en actuacions judicials, en matèria de fets relacionats amb el compliment
del seu servei. Per la qual cosa, i un cop fet l’oferiment els treballadors esmentats van escollir
per a la seva defensa a l’advocada Angeles Perez Sastre atès la seva experiència en aquest
àmbit.
3. Pel que fa a la primera factura el que subscriu no va tenir cap intervenció en l’encàrrec de la
designa. En aquest sentit consta a l’expedient judicial (referència: 135/AJF-7/13) que amb data
22/03/2013 lletrats de l’Ajuntament de Badalona del Servei van concedir la vènia a l’advocada
Angeles Perez Sastre perquè a partir d’aquesta data pogués representar els interessos del
sergent GU 2143 en les diligències prèvies 3195/2012. Pel que fa a la segona factura,
l’advocada a l’hora de minutar i seguint instruccions del que subscriu, ha tingut com a
referència els preus unitaris establerts en el darrer contracte de serveis.
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4. Estem davant d’un supòsit de factures vençudes i per tant només existeix la possibilitat de
tramitar aquest expedient en aplicació 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.
5. 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.
6. 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.
D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, els
responsables dels departament o serveis encarregats de la seva tramitació han d’informar els
expedients que els correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució.
Conclusions i proposta
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de crèdit a nom de l’advocada ANGELES PEREZ
SASTRE amb NIF: 13089231-T, la despesa ocasionada en concepte de serveis de defensa
jurídica i satisfer el seu import amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicació pressupostària
2014 N 100 9220 22711

Id.Op
A

Núm.Op
201400053331

Import
7.241,85

SEGON.- Aprovar les factures incorporades a l’expedient que tot seguit es relacionen
presentada per ANGELES PEREZ SASTRE amb NIF: 13089231-T:
Núm.
factura

Data
factura

292/14

28/01/14

294/14

25/03/14

Concepte
Defensa jurídica funcionari GU 2143
en el procediment DP 3195/12 del
Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Badalona
Defensa jurídica funcionari GU 387 i
acusació particular en el procediment
PA 97/2013-L Audiencia Provincial
Secció 3ª Barcelona (DP 1645/2007
Jutjat Instrucció núm. 4 Badalona)

Drets

IVA 21 %

IRPF

4.200,00

882,00

882,00

1.785,00

374,85

374,85

TERCER.- Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixen en ordre al
bon fi i execució del precedent acord
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de resolució
precedent, d’acord amb les previsions del Decret de delegació d’atribucions de data
05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i n’ordeno la
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tramitació a la sessió pública de la Junta de Govern Local, per al seu debat i aprovació, si
escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Junta de
Govern Local RESOL d’acord amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui aquesta
proposta als interessats en la forma reglamentàriament prevista, amb la relació dels recursos
que s’hi poden interposar, i comunicar-la a la Intervenció i Tresoreria municipals per al
respectiu coneixement i efectes.
Votació.
La proposta precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
6 CG-2014/4723 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per import 606,56 EUR
en concepte dels 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: JORDI BASSEDAS BALLUS NIF 46107108-C
Expedient : 0241-FEXP2014/000009
Referència addicional: 651/DASSJ-10/14
Fets
1. Jordi Bassedas Ballus (NIF: 46107108-C) ha presentat les següents factures que tot
seguit es detallen:
Núm.
factura

Data
factura

Concepte

29/2014

19/02/2014

Tramitació recurs apel·lació 113/2012

180,52

37,91

37,91

35/2014

20/02/2014

Tramitació recurs apel·lació 280/2013

156,63

32,89

32,89

72/2014

29/04/2014

Tramitació recurs apel·lació 73/2013

164,14

34,47

34,47

Drets

IVA 21 %

IRPF

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, conforme al que preveuen els articles 213 i següents del
Reial decret legislatiu 2/2014, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), ha informat que existeix consignació
pressupostària per fer front al pagament d’aquesta despesa amb càrrec a la següent aplicació
pressupostària:
Aplicació pressupostària
2014 N 100 9220 22711

Id.Op
A

Núm.Op
201400053256

Import
606,56

Fonaments de dret
1. L'objecte d'aquest expedient és l'aprovació de la despesa per import de 606,56 euros per al
seu abonament al procurador dels Tribunals, JORDI BASSEDAS BALLUS amb NIF 46107108C, corresponent als treballs de representació en els recursos d’apel·lació detallats al punt
primer dels fets precedents. La defensa dels procediments dels quals dimanen aquestes
apel·lacions havia estat encarregada a les advocades del despatx VILLENA-MORENO-TUBAUBELLERA UTE en virtut del contracte de serveis signat amb l’esmentada entitat. Al plec de
clàusules administratives i tècniques s’establia que les despeses anirien a càrrec de l’advocat.
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No obstant això, aquest contracte ja va finalitzar i l’Ajuntament ha de fer-se càrrec de les
despeses de procurador donat que els esmentats plecs ja no resulten d’aplicació.
2. En tractar-se de factures vençudes és d’aplicació al present supòsit la doctrina
jurisprudencial establerta pel Tribunal Suprem de l'enriquiment injust o sense causa, ja que la
inexistència d'expedient de contractació de conformitat amb les normes de la legislació de
contractes de les administracions públiques, no 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 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.
D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, els
responsables dels departament o serveis encarregats de la seva tramitació han d’informar els
expedients que els correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució.
Conclusions i proposta
PRIMER. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de JORDI BASSEDAS BALLUS NIF
46.107.108-C, la despesa ocasionada en concepte de serveis de procuradoria i satisfer el seu
import amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicació pressupostària
2014 N 100 9220 22711

Id.Op
A

Núm.Op
201400053256

Import
606,56

SEGON. Aprovar les factures incorporades a l’expedient que tot seguit es relacionen
presentades per JORDI BASSEDAS BALLUS NIF 46107108-C:
Núm.
factura

Data
factura

29/2014

19/02/2014

35/2014

20/02/2014

72/2014

29/04/2014

Concepte
Tramitació recurs apel·lació
113/2012 (Recurs 265/2011 JCA
13 BCN)
Tramitació recurs apel·lació
280/2013 (Recurs 413/2012 JCA
1 BCN)
Tramitació recurs apel·lació
73/2013 (Recurs 711/2008 JCA
17 BCN)

Drets

IVA 21 %

IRPF

180,52

37,91

37,91

156,63

32,89

32,89

164,14

34,47

34,47

TERCER. Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixen en ordre al
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bon fi i execució del precedent acord
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de resolució
precedent, d’acord amb les previsions del Decret de delegació d’atribucions de data
05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i n’ordeno la
tramitació a la sessió pública de la Junta de Govern Local, per al seu debat i aprovació, si
escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Junta de
Govern Local RESOL d’acord amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui aquesta
proposta als interessats en la forma reglamentàriament prevista, amb la relació dels recursos
que s’hi poden interposar, i comunicar-la a la Intervenció i Tresoreria municipals per al
respectiu coneixement i efectes.
Votació.
La proposta precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
7 CG-2014/4724 DICTAMEN. Aprovar i satisfer la factura corresponent a la realització de
les proves mèdiques del procés selectiu per a la provisió, en règim de funcionari interí,
d'1 plaça d'Intendent de la Policia Local.
Tipus de resolució: Aprovar i satisfer la factura corresponent a la realització de les proves
mèdiques del procés selectiu per a la provisió, en règim de funcionari interí, d’1 plaça
d’Intendent de la Policia Local.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Expedient: 024108-FEXP2014/000007
Ref.Adicional: 683/CONVI-4/13
Interessat: BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA
NIF: A-59551655
Antecedents
1. BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA, amb NIF: A-59551655, ha lliurat la factura
següent corresponent a la realització de les proves mèdiques del procés selectiu per a la
provisió, en règim de funcionari interí, d’1 plaça d’Intendent de la Policia Local:
Núm. factura Data factura
Registre entrada
Import
20/2014
24/04/2014
RF/1597-021108
346,60
2. La cap del Servei d’Organització i Recursos Humans ha conformat l’esmentada factura. Així
mateix, ha donat el seu vist i plau al corresponent informe tècnic emès per la cap de la Unitat
d’Administració de Personal, per a la seva aprovació i la conformitat amb el servei prestat.
3. Informe jurídic de data 29/05/2014 emès pel Servei de Recursos Humans sobre la
procedència d’aprovar el corresponent expedient de despesa i la factura de referència.
4. Conforme al que preveuen els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
en tractar-se d’actes de reconeixement de crèdit i/o liquidació de drets i obligacions o despeses
de contingut econòmic, la Intervenció municipal ha informat que hi ha crèdit suficient per fer
front a aquesta despesa, amb número d’operació: 201400041088.
Fonaments jurídics
1. L'objecte d'aquest expedient és l'aprovació de la factura presentada per l’empresa
BADALONA SERVEIS ASISITENCIALS, SA, detallada en els antecedents per al seu
abonament i que correspon a la realització de les proves mèdiques del procés selectiu per a la
provisió, en règim de funcionari interí, d’1 plaça d’Intendent de la Policia Local, 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 al professional que ha prestat
l'esmentat servei, ja que en cas contrari es produiria un enriquiment injust o sense causa de
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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 la factura indicada conforme les previsions
de l'article 41 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim, jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2. De conformitat amb l’article 59 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, en el present cas
s’han acomplert els tràmits d’acreditació de la despesa generada i la conformitat que n’ha
prestat el servei municipal gestor.
3. Per tractar-se d’un reconeixement extrajudicial de crèdit per no haver seguit el procediment
legal establert a l’efecte, l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest expedient és l’Ajuntament
Ple, per aplicació d’allò establert als articles 23 del text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de Règim Local i 50 del reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals.
No obstant això, l’esmentada atribució ha estat delegada per l’Ajuntament Ple en la Junta de
Govern Local, per acord de data 12 de juliol de 2011. Així mateix, cal tenir en compte el que
prescriu la STC núm. 161/2013, de 26 de setembre, sobre la publicitat a la que resten
sotmeses aquestes atribucions.
4. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departament o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari
proposo la tinent d’alcalde i regidora de Govern i Recursos Humans que validi i ordeni la
tramitació a la Junta de Govern Local de la següent proposta:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de despesa per la realització de les proves mèdiques del procés
selectiu per a la provisió, en règim de funcionari interí, d’1 plaça d’Intendent de la Policia Local i
la factura que es relaciona a continuació, en haver estat conformada pel servei corresponent, i
satisfer a BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA, amb NIF: A-59551655, el seu import
amb càrrec a la partida pressupostària i operació que s’indiquen del pressupost municipal de
despeses de l’any 2014:
Factura Data
Aplicació Pressupostària
Id.Op Núm.Operació
Import(eur)
20/2014 24/04/2014 2014 N 213 9204 22799
A 201400041088
346,60
Segon.- Notificar la resolució als interessats i donar compliment als tràmits procedimentals que
en dret procedeixin en ordre al bon fi i execució dels precedents acords.
Badalona, 24 de juliol de 2014
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.
La proposta precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
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8 CG-2014/4725 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit d'import 54,44 EUR per
les despeses ocasionades en concepte de serveis de procuradoria.
Identificació de l’expedient:
Tipus de document: Reconeixement de crèdit per les despeses de procuradora
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Interessat: MONTSERRAT SORRIBES CALLE NIF: 50679899-C
Expedient: 0241-FEXP2014/000013
Referència addicional: 675/DASSJ-13/14
Fets
1. La procuradora, Montserrat Sorribes Calle (NIF: 50679899-C) ha presentat la factura que tot
seguit s’indica, pels seus serveis en el recurs de cassació número 7045/2009 de la Sala
Tercera del Tribunal Suprem, interposat contra la sentència dictada per la Secció Segona de la
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs
ordinari 90/2006, interposat en el seu dia per l’entitat LGM SA:
Núm.
factura
9122

Data
factura
14/01/2014

Concepte

Drets

Actuacions procuradora en el
recurs de cassació 7045/2009
(RO 90/2006 TSJC Secció
Segona)

44,99

IVA 21 %

IRPF

9,45

9,45

2. Amb data 17/07/2014 el Departament Jurídic de l’Àrea d’Urbanisme ha informat que revisada
la documentació que consta a l’expedient de referència s’ha comprovat que la procuradora
Montserrat Sorribes Calle ha ostentat la representació de l’Ajuntament de Badalona en el si del
recurs de cassació 7045/2009.
3. La factura ha estat conformada 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.
4. L’interventor d’aquest Ajuntament, conforme al que preveuen els articles 213 i següents del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL),
ha informat que existeix consignació
pressupostària per fer front al pagament d’aquesta despesa amb càrrec a la següent aplicació
pressupostària:
Aplicació pressupostària
2014 N 100 9220 22711

Id.Op
A

Núm.Op
201400054039

Import
54,44

Fonaments de dret
1. L'objecte d'aquest expedient és l'aprovació de la despesa per import de 54,44 euros per al
seu abonament a la procuradora dels Tribunals, MONTSERRAT SORRIBES CALLE amb NIF:
50679899-C, corresponent a la factura número: 9122, pels treballs de representació en el
recurs de cassació 7045/2009, la defensa del qual havia estat encarregada a Elena Moreno
Villena en virtut del contracte de serveis signat amb VILLENA-MORENO-TUBAU-BELLERA
UTE. Al plec de clàusules administratives i tècniques s’establia que les despeses anirien a
càrrec de l’advocat. No obstant això, aquest contracte ja va finalitzar i l’Ajuntament ha de fer-se
càrrec de les despeses de procurador donat que els esmentats plecs ja no resulten d’aplicació.
2. En tractar-se de factures vençudes és d’aplicació al present supòsit la doctrina
jurisprudencial establerta pel Tribunal Suprem de l'enriquiment injust o sense causa, ja que la
inexistència d'expedient de contractació de conformitat amb les normes de la legislació de
contractes de les administracions públiques, no és convalidable. No obstant això, l'Ajuntament
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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.
3. 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 de l’expedient.
4. Per tractar-se d’una obligació adquirida sense haver seguit els tràmits adients establerts per
als contractes menors, l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest reconeixement de crèdit és
la Junta de Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament atorgada mitjançant acord
plenari de data 12/07/2011 i, de conformitat amb la sentència del Tribunal Constitucional
161/2013, de 26 de setembre, procedeix que la seva aprovació si escau, sigui adoptada en
sessió pública de la Junta de Govern Local, previ dictamen de la comissió informativa
competent per raó de la matèria, de conformitat amb l’article 123 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre.
D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, els
responsables dels departament o serveis encarregats de la seva tramitació han d’informar els
expedients que els correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució.
Conclusions i proposta
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de crèdit per import 54,44 EUR a nom de MONTSERRAT
SORRIBES CALLE amb NIF: 50679899-C, la despesa ocasionada en concepte de serveis de
procuradoria i satisfer el seu import amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicació pressupostària
2014 N 100 9220 22711

Id.Op
A

Núm.Op
201400054039

Import
54,44

SEGON.- Aprovar la factura incorporada a l’expedient que tot seguit es relaciona presentada
per MONTSERRAT SORRIBES CALLE NIF: 50679899-C:
Núm.
factura

Data
factura

Concepte

Drets

IVA 21
%

IRPF

Actuacions procuradora recurs de
cassació 7045/2009 (RO 90/2006
44,99
9,45
9,45
TSJC Secció Segona)
TERCER.- Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixen en ordre al
bon fi i execució del precedent acord
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de resolució
precedent, d’acord amb les previsions del Decret de delegació d’atribucions de data
05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i n’ordeno la
tramitació a la sessió pública de la Junta de Govern Local, per al seu debat i aprovació, si
escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Junta de
Govern Local RESOL d’acord amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui aquesta
proposta als interessats en la forma reglamentàriament prevista, amb la relació dels recursos
que s’hi poden interposar, i comunicar-la a la Intervenció i Tresoreria municipals per al
respectiu coneixement i efectes.
9122

14/01/2014
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Votació.
La proposta precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
9 CG-2014/4726 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament de 2
factures presentades per KAPLER, S.L.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència per al pagament de 2 factures
presentades per KAPLER, S.L., amb NIF B8051887-1 s’han portat a terme i consten a
l’expedient, les següents actuacions:
Informe tecnico-juridic del Cap del Servei Jurídic i d’Administració General de data 2 de juliol de
2014 i que rau a l’expedient.
Informe emès per la Intervenció Municipal de data 10 de juliol de 2014 que literalment diu el
següent:
“
Aplicació pressupostària
Id.Op
Núm.Op
Import
2014 N 100 9220 22711
A
201400050726
650,98
En el dia d’avui es comptabilitza la despesa pel concepte de referència, per l’import i a la
partida detallats més amunt:
No obstant això, es posa de manifest als efectes oportuns, que malgrat tractar-se d’un
contracte menor dels que segons la vigent normativa de contractació n’hi hauria prou amb la
incorporació de la factura a l’expedient i la seva aprovació, l’incompliment dels procediments
interns al haver realitzat l’encàrrec de paraula, a més a més de no garantir l’existència del
crèdit, no justifica tampoc la idoneïtat, la conveniència i la necessitat de la contractació.”
Vist que mitjançant resolució de data 15 d’octubre de 2013 la Oficina Española de Patentes y
Marcas va atorgar a favor de l’Ajuntament de Badalona el registre de les marques “Badalona
Shopping Night” (Expedient de Marca nº 3074381) y “Shopping Night Badalona” (Expedient de
Marca nº 3074386), resolucions publicades en data 22 d’octubre de 2013 en el Boletín Oficial
de la Propiedad Industrial.
Atès que, no obstant això, en data 24 de març de 2014 la Oficina Española de Patentes y
Marcas va comunicar a aquest Ajuntament que havia estat interposat recurs d’alçada contra les
dues resolucions d’atorgament de les marques esmentades, atorgant a l’Ajuntament un termini
de 15 dies hàbils a comptar de la recepció de la seva comunicació perquè es formulessin
al·legacions en defensa del seu dret.
Pel que fa a la nota emesa per la intervenció municipal de data 10 de juliol de 2014 es reitera el
que ja es va dir en l’informe abans assenyalat i que rau a l’expedient emès pel Cap del servei
jurídic i d’administració general de data 2 de juliol de 2014 i en el que literalment es deia que “
vista la perentorietat del termini es va procedir a sol·licitar a l’empresa KAPLER, S.L. amb NIF
B8051887-1 donada la seva especialitat en matèria de patents i marques, per que es persones
en el recurs d’alçada interposat contra l’atorgament de les dues marques esmentades i
presentessin al·legacions en defensa de l’Ajuntament de Badalona”. En aquest sentit, cal
assenyalar, que l’empresa KAPLER, S.L. ja havia estat encarregada per part de l’Ajuntament
de Badalona per a la contestació al mes d’octubre de 2013 pel que fa a la suspensió per part
de la Oficina Española de Patentes y Marcas de l’atorgament d’ambdues marques per oposició
d’una altre marca, i que va finalitzar amb l’atorgament esmentat de les dos marques a favor de
l’Ajuntament de Badalona. Per tant, es tractava de l’empresa més idònia, convenient i
necessària per a la contractació d’aquests serveis que, d’altra banda, tenen un import molt
ajustat.
Atès que, un cop personada l’empresa KAPLER, S.L. en el recurs d’alçada i presentades les
al·legacions esmentades davant de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en defensa de
l’atorgament dels expedients de marca “Badalona Shopping Night” (Expedient de Marca nº
3074381) y “Shopping Night Badalona” (Expedient de Marca nº 3074386), KAPLER, S.L. ha
presentat les següents factures que es detallen a continuació:
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Núm. Fra
20140392
20140431

Data
03/04/2014
14/04/2014

Import
325,49
325,49

NIF
B80518871
B80518871

Tercer
KAPLER, SL
KAPLER, SL

Núm.Op
201400050726

Import
650,98

Amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicació pressupostària
2014 N 100 9220 22711

Id.Op
A

Fonaments de dret
L’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL),
disposa que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestació de serveis públics.
Segons reiterada jurisprudència del TS, “l’enriquiment injust, com a principi general i com a
específica acció, forma part, per obra de la jurisprudència, de l’ordenament jurídic, i, en concret
de l’ordenament jurídic administratiu”. Citem per totes la STS de 11 de maig de 2004, rec. cas.
3554/1999. Aquesta sentència, determina com a un dels requisits per a la procedència de
l’acció per enriquiment injust o sense causa, “l’empobriment de qui reclama o d’aquell en el
nom del qual es reclami, pecuniàriament acceptable, entès sempre en el seu sentit més ampli,
que no provingui directament del comportament de qui el pateix”.
D'acord amb l'article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, l'aprovació d'aquestes factures
constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l'obligació derivada, en aquest cas, de la
corresponent despesa, acreditada a l'expedient. A la vista dels fets ressenyats, en el present
cas també s'han acomplert els tràmits que indica l'article 59 del Reial decret esmentat quant a
l’acreditació dels treballs facturats i la conformitat que n'han prestat els serveis tècnics
municipals gestors del contracte.
L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, inicialment seria l’Ajuntament Ple, per
aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de disposicions legals
vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi dotació pressupostària adequada i
suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant, l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta
competència en la Junta de Govern Local, en acord adoptat en la sessió de data 12/07/2011.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 25/68/1986, de 26 de novembre, no
hi ha cap tipus d’obstacle legal per tal que la Junta de Govern Local adopti la següent proposta i
la converteixi en resolució:
Primer.- Aprovar l’expedient de despesa 0241-FEXP2014/000005, corresponent al
Reconeixement de crèdit per al pagament de 2 factures presentades per KAPLER, SL., amb
NIF B8051887-1 per un import total de 650,98 euros contret a les aplicacions pressupostàries
següents:
Aplicacions Pressupostàries
2014 N 100 9220 22711

Id.Op
A

Núm.Operació
201400050726

Import
650,98

Segon.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, i que han estat
conformades pel tècnic municipal competent, presentades per KAPLER, S.L, amb NIF
B8051887-1, i que es detallen a continuació:
Num.Fra
20140392
20140431

Data
03/04/2014
14/04/2014

Import
325,49
325,49

Nif
B80518871
B80518871

Tercer
KAPLER, SL
KAPLER, SL
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Tercer.- Procedir, conseqüentment a l’abonament, en els termes que determina la llei, de
l’import total de 650,98 euros a KAPLER, S.L.
Quart.- Notificar aquesta resolució a la part interessada: KAPLER, S.L, amb NIF B8051887-1.
Cinquè: Comunicar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria municipals, per al respectiu
coneixement i efectes.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n’ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment comú accepto els antecedents,
fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de resolució i el contingut dels informes
tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
La proposta precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
10 CG-2014/4727 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit per
l'abonament de l'ajut econòmic per tenir cura de pares i/o cònjuges amb grau disminució
igual o superior al 65% corresponent a l'any 2013
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial de crèdit per l’abonament
de l’ajut econòmic als treballadors/funcionaris per tenir cura de pares i/o cònjuges amb grau de
disminució igual o superior al 65% corresponent a l’any 2013.
Òrgan que resol: Junta de Govern local
Caràcter:No exhaureix la via administrativa
Interessats: Divers personal; Intervenció Municipal.
Expediient: 558/RCRED-3/14
FETS
6. Acord entre la representació de l’Ajuntament de Badalona i de les organitzacions sindicals
CCOO, UGT, SFP, PSU, i SPPME-CAT, en Comissió Mixta de data 10 d’abril de 2014, on
s’acorda per unanimitat la gestió i assignació dels ajuts socials per tenir cura de pares/ i o
cònjuges amb grau de disminució igual o superior al 65%, corresponent a l’exercici 2013.
7. Peticions de diversos empleats d’aquest Ajuntament, mitjançant les quals sol·liciten l’ajut per
tenir cura de pares/ o cònjuges amb grau de disminució igual o superior al 65% que no
percebin rendes mensuals superiors al salari mínim interprofessional.
8. Atès que un cop comprovades totes les sol·licituds i documents aportats, tots els sol·licitants
reuneixen les condicions exigides en el Reglament de Condicions Socials per a l’ajut per tenir
cura de pares/ i o cònjuges amb grau de disminució igual o superior al 65%, de l’acord de la
Comissió Negociadora de data 10 de desembre de 2004, aprovat per l’Ajuntament Ple el 21 de
desembre de 2004.
9. Informe tècnic emès per la tècnica mitjana del Servei d’Organització i Recursos Humans, en
relació a l’assignació pressupostària necessària per l’abonament d’aquest ajut.
10. Informe previ de fiscalització de la Intervenció Municipal.
Fonaments de dret
6) Atès que l’Ajuntament Ple en data 21 de desembre de 2004 va aprovar l’acord signat entre
les diferents organitzacions sindicals i aquesta Administració mitjançant el qual desenvolupa
l’article 4art del vigent conveni i pacte de condicions, relatiu a la concessió de l’ajut econòmic
als empleats per tenir cura de pares naturals i politics i/o cònjuges amb discapacitat .
7) Sol·licituds, rebuts i justificants acreditatius presentats per dit personal corresponen a
l’exercici tancat de l’any 2013, i que aquestes despeses, en aplicació de l’article 176.1 del RDL
2/2004 de 6 de març, no es poden consignar directament en el vigent pressupost, i per evitar
incórrer en la nul·litat de ple dret prevista en l’article 173.5 de la mateixa llei, es podrà aprovar
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la despesa amb la condició de que no serà executiva en tant no sigui aprovada per
l’Ajuntament Ple, òrgan competent, segons el que estableix l’article 60.2 del Reial Decret
500/1990 de 20 d’abril.
8) D’acord amb el que preveuen l’article 52.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 22.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’òrgan competent per resoldre
aquest expedient és l’Ajuntament Ple [l'Alcaldia de la Corporació].
9) L'esmentada competència està delegada en la Junta de Govern Local d’aquest municipi per
l’acord de delegació de competències de 12/07/2011, a l’empara dels articles 22.4 [21.3 i 23.2]
de l’esmentada Llei reguladora de les bases del règim local, i 52.4 [53.3 i 54.2] (d’aplicació per
analogia) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, també esmentat. No
obstant això, cal tenir en compte el que prescriu la STC núm. 161/2013, de 26 de setembre,
sobre la publicitat a la que resten sotmeses aquestes atribucions.
10) D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departament o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo a la
tinent d’alcalde i regidora de l'Àrea de Govern i Recursos Humans que resolgui conformement
en relació amb la següent proposta:
PRIMER. Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de la despesa per
l’abonament de l’ajut econòmic als treballadors/funcionaris amb cura de pares/ i o cònjuges
amb grau de disminució igual o superior al 65% corresponent a l’any 2013 a favor dels
treballadors relacionats a continuació:
COGNOMS I NOM
GARCÍA HERNÁNDEZ, Bernardo
NARVAEZ CEREZO, Montserrat
SÁNCHEZ ALCÀZAR, Antonia
TOTAL

NIF
46012275 Q
46035713 V
46501514E

IMPORT AJUT
1.537,20 €
1.537,20 €
1.537,20 €
4.611,60 €

SEG. SOC. ORG
547,24 € 441
547,24 € 312
547,24 € 441
1.641,72 €

FUN
1320
2311
1320

ECO
160.00
160.00
160.00

SEGON. L’import total de 4.611,60 € s’abonarà amb càrrec a la partida 100-9220-16209, i
l’import de 1.641,72 € corresponents a la Seguretat Social s’abonarà a les partides indicades a
la relació, amb número d’operació 248 .
TERCER. Notificar aquesta resolució al personal interessat i donar compliment als tràmits
procedimentals que en dret procedeixin en ordre al bon fi i execució del precedent acord.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de resolució
precedent, d’acord amb les previsions del Decret de delegació d’atribucions de data
15.04.2008, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i n’ordeno la
tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local, per al seu debat i
aprovació, si escau.
Votació.
La proposta precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
11 CG-2014/4728 DICTAMEN. Aprovar i satisfer la factura corresponent a la realització de
les proves psicotècniques del procés selectiu per a la provisió, en règim de funcionari
interí, d'1 plaça d'Intendent de la Policia Local.
Tipus de document: Aprovar i satisfer la factura corresponent a la realització de les proves
psicotècniques del procés selectiu per a la provisió, en règim de funcionari interí, d’1 plaça
d’Intendent de la Policia Local.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
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Expedient: 024108-FEXP2014/000006
Ref.Adicional: 683/CONVI-4/13
Interessat: INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA
NIF: Q0801494F
Antecedents
1. L’INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA, amb NIF: Q0801494F, ha lliurat
la factura següent corresponent a la realització de les proves psicotècniques del procés selectiu
per a la provisió, en règim de funcionari interí, d’1 plaça d’Intendent de la Policia Local:
Núm. factura Data factura
Registre entrada
Import
2472014
02/04/2014
RF/1719-021108
38,00
2. La cap del Servei d’Organització i Recursos Humans ha conformat l’esmentada factura. Així
mateix, ha donat el seu vist i plau al corresponent informe tècnic emès per la cap de la Unitat
d’Administració de Personal, per a la seva aprovació i la conformitat amb el servei prestat.
3. Informe jurídic de data 27/05/2014 emès pel Servei de Recursos Humans sobre la
procedència d’aprovar el corresponent expedient de despesa i la factura de referència.
4. Conforme al que preveuen els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
en tractar-se d’actes de reconeixement de crèdit i/o liquidació de drets i obligacions o despeses
de contingut econòmic, la Intervenció municipal ha informat que hi ha crèdit suficient per fer
front a aquesta despesa, amb número d’operació: 201400040862.
Fonaments jurídics
1. L'objecte d'aquest expedient és l'aprovació de la factura presentada per l’INSTITUT DE
SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA, amb NIF: Q0801494F, detallada en els antecedents
per al seu abonament i que correspon a la realització de les proves psicotècniques del procés
selectiu per a la provisió, en règim de funcionari interí, d’1 plaça d’Intendent de la Policia Local,
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 al professional
que ha prestat l'esmentat servei, ja que en cas contrari es produiria un enriquiment injust o
sense causa de l'hisenda municipal que l'ordenament jurídic no pot acollir i així ho té declarat
de forma reiterada la jurisprudència del Tribunal Suprem.
Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer en la
tramitació de l'expedient que provoca l'emissió de la factura indicada conforme les previsions
de l'article 41 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim, jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2. De conformitat amb l’article 59 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, en el present cas
s’han acomplert els tràmits d’acreditació de la despesa generada i la conformitat que n’ha
prestat el Servei municipal gestor.
3. Per tractar-se d’un reconeixement extrajudicial de crèdit per no haver seguit el procediment
legal establert a l’efecte, l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest expedient és l’Ajuntament
Ple, per aplicació d’allò establert als articles 23 del text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de Règim Local i 50 del reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals.
No obstant això, l’esmentada atribució ha estat delegada per l’Ajuntament Ple en la Junta de
Govern Local, per acord de data 12 de juliol de 2011. Així mateix, cal tenir en compte el que
prescriu la STC núm. 161/2013, de 26 de setembre, sobre la publicitat a la que resten
sotmeses aquestes atribucions.
4. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departament o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari
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proposo a la tinent d’alcalde i regidora de Govern i Recursos Humans que validi i ordeni
la tramitació a la Junta de Govern Local de la següent proposta:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de despesa per la realització de les proves psicotècniques del
procés selectiu per a la provisió, en règim de funcionari interí, d’1 plaça d’Intendent de la Policia
Local i la factura que es relaciona a continuació, en haver estat conformada pel servei
corresponent, i satisfer a l’INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA, amb NIF:
Q0801494F , el seu import amb càrrec a la partida pressupostària i operació que s’indiquen del
pressupost municipal de despeses de l’any 2014:
Factura
Data
Aplicació Pressupostària Id.Op
Núm.Operació
Import(eur)
247/2014 02/04/2014 2014 N 213 920422799
A
201400040862
38,00
SEGON.- Notificar la resolució als interessats i donar compliment als tràmits procedimentals
que en dret procedeixin en ordre al bon fi i execució dels precedents acords.
(.../...)
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 es comuniqui als departaments que correspongui.
Votació.
La proposta precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
12 CG-2014/4729 DICTAMEN. Aprovar el reintegrament de 1000 euros a favor de ZURICH
SA (W0072130H) corresponent a la franquícia acordada en la pòlissa de responsabilitat
civil contractada amb la companyia d'assegurances esmentada.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Aprovació pagament - pagament franquícia
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter: Exhaureix la via administrativa.
Núm. expedient 020791-GE-EXT2014/000003
Interessat Zurich Insurance PLC Sucursal en España (NIF W0072130H)
Referència addicional: 602/PRC-196/11
Fets
1. En data 2 de setembre de 2011 va tenir entrada al Registre d’aquest Servei la reclamació
presentada pel Sr. Jaume Serra Lambea, en la seva qualitat de representant de la societat
mercantil Sardana 17, SL, en què formulava reclamació per responsabilitat patrimonial contra
l’Ajuntament de Badalona pels danys soferts arran de les filtracions d’aigües residuals
provocades pel trencament del clavegueram de la xarxa municipal el dia 12/07/2011.
2. Amb data 26 de novembre de 2012, el regidor de l’Àmbit d’Economia i Hisenda va dictar una
resolució mitjançant la qual s’estimava la reclamació patrimonial esmentada i s’aprovava el
pagament de 2.375 € a nom de la societat mercantil Sardana 17, SL.
3. La corredoria d’assegurances Aon Gil y Carvajal ha comunicat que la companyia Zurich
Insurance PLC Sucursal en España, amb la qual aquest Ajuntament tenia contractada la
pòlissa de responsabilitat civil en la data del sinistre, va efectuar el dia 15 de maig de 2013 un
ingrés en el compte corrent designat per la part reclamant, per l’import total de 2.375 €, tal i
com s’havia acordat en la resolució d’aquest procediment.
4. Amb data 9 de juliol de 2014 l’interventor d’aquest Ajuntament ha informat que existeix
consignació pressupostària per fer front al pagament de la quantia de 1.000 € amb càrrec a la
partida núm. 2014 N 210-9202-22404, número d’operació 50201 en què hi ha consignació
pressupostària suficient.
Fonaments de Dret
1. En l’expedient esmentat la indemnització assenyalada respon a la resolució d’un expedient
administratiu per responsabilitat patrimonial, seguit d’acord amb el que es preveu en el Reial
Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments de les
Ajuntament de Badalona –Secretaria General - Actes Sessió núm. 43 / 24-09-14 pag. 21
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

Administracions Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, amb relació a la Llei
30/1992, reguladora del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú; com a conseqüència de l’estimació d’un recurs contenciós administratiu; o
bé per acord amb el reclamant que declara la responsabilitat patrimonial d’aquesta Corporació
en els danys soferts per l’interessat i acorda, ordena o convé, segons el cas, el pagament d’una
indemnització per danys i perjudicis.
2 Segons els termes de la pòlissa, quan la valoració del sinistre és superior a la franquícia la
companyia Zurich Insurance PLC Sucursal en España se’n fa càrrec en la seva totalitat, i
l’Ajuntament li reintegra posteriorment l’import d’aquesta, fixat en el moment dels danys en
1.000 €.
3. Conforme al que preveuen els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
en tractar-se d’actes de reconeixement de crèdit i/o liquidació de drets i obligacions o despeses
de contingut econòmic, la intervenció municipal ha d’informar, amb caràcter previ, la resolució
administrativa que pertoqui.
4. Per tractar-se d’una despesa corresponent a un exercici tancat, any 2013, l’òrgan competent
per a l’aprovació d’aquest reconeixement de crèdit és l’Ajuntament Ple, per aplicació d’allò
establert als articles 23 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local i 50 del reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
No obstant això, l’ atribució esmentada ha estat delegada per l’Ajuntament Ple en la Junta de
Govern Local, per acord de data 5 de juliol de 2011. Així mateix, cal tenir en compte el que
prescriu la STC núm. 161/2013, de 26 de setembre, sobre la publicitat a la que resten
sotmeses aquestes atribucions.
(...)
PRIMER.- Aprovar el reintegrament a favor de Zurich Insurance plc, sucursal en España, amb
NIF W0072130H de l’import de 1.000 € corresponent a la franquicia, un cop la companyia
esmentada s’ha fet càrrec de la indemnització total acordada en la resolució de data 26 de
novembre de 2012, a favor de Sr. Jaume Serra Lambea, en representació de la societat
mercantil Sardana 17, SL per la qual s’estimà la reclamació patrimonial presentada i s’aprovà el
pagament de 2.375 €.
SEGON.- El pagament, per un import total de 1.000 €, es farà efectiu amb càrrec a la partida
pressupostària 2014 N 210 9202 22404 núm. d’operació 50201, en què hi ha consignació
pressupostària suficient.
(...)
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de resolució
precedent, d’acord amb les previsions del Decret de delegació d’atribucions de data
05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i n’ordeno la
tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local, per al seu debat i
aprovació, si escau.
(...)
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Junta de
Govern Local RESOL d’acord amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui aquesta
proposta als interessats en la forma reglamentàriament prevista, amb la relació dels recursos
que s’hi poden interposar, i comunicar-la a la Intervenció i Tresoreria municipals per al
respectiu coneixement i efectes.
Votació.
La proposta precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
13 CG-2014/4730 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de GAS
NATURAL SUR SDG, SA corresponent a les factures de gas d'octubre i desembre del
2013 del casal de gent gran de Lloreda.
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Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 0620105-GE-EXT2014/000003
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Procediment d’adjudicació GE-EXT GE-EXT Despeses exercicis Tancats
Objecte de l’expedient: Factures de Gas d'octubre i desembre del 2013 , del casal de Lloreda
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 alliberament de data 30/06/2014
Informe tècnic de data 10/07/2014
Informe jurídic de data 10/07/2014.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 16/07/2014.
Fonaments de dret
1. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la
llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD 500/1990,
de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei, estableixen que
“s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les
obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis
anteriors.”
2. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment seria
l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text refós de
disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi dotació
pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant, l’Ajuntament Ple
ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord adoptat en la sessió de
data 05/07/2011.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre
(ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de Govern
Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de GAS NATURAL
S.U.R. SDG, SA amb NIF A6506733-2, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació
pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
2014 N 331 2316 22102

Id.Op
A

Núm. Op
201400051384

Import
268,59

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
FE14371062204233
FE14371062204234

Data
19/03/2014
19/03/2014

Import
21,16
247,43

Aplic

NIF
A65067332
A65067332

Tercer
GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.
GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.
Votació.
La proposta precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
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14 CG-2014/4731 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de l'empresa
ALBASOUND SO I LLUM, per import de 1.331,00 E, corresponent als treballs de so de la
trobada de danses celebrades a l'any 2013.
Tipus: Reconeixement de crèdit per tal d’abonar la factura dels treballs de so de la Trobada de
Danses dels dies 30 i 31 de maig de 2013
Òrgan que resol: Junta de Govern Local Pública
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Expedient: 88/K20-2014
Ref. Addicional: 082200-GE-EXT2014/000003
Interessat: ALBASOUND SO I LLUM
NIF: B62783436
Import: 1.331,00 €
Antecedents
1. Vist l’informe tècnic del cap del Departament d’Educació, amb data 10 de març d’enguany,
proposant per no caure en enriquiment injust per part de l’Ajuntament, fer efectiu el pagament
de la factura presentada per l’empresa Albasound SL, amb NIF B-62783436, en concepte de
“So Danses 30 i 31 de maig, de l’any 2013, al Pavelló Olímpic de Badalona, per un import de
1.331€ (IVA inclòs).
Fonaments de dret
1.Vist que d’acord amb l’exposat es desprèn l’efectiva prestació del servei esmentat, a
l’ajuntament de Badalona, i que de no satisfer per part de l’Ajuntament la factura presentada, es
2 El Títol preliminar del Codi civil, en el seu article 10.9, recull la figura de l’enriquiment sense
causa, coma font d’obligacions.
3. Segons reiterada jurisprudència del Tribunal Suprem, concretament, la Sentència de la Sala
del Contenciós Administratiu, de 21 de març de 1991, que diu el següent:
“...Porque el enriquecimiento sin causa viene a corregir situaciones de total desequilibrio, en
relaciones que, carentes de ropaje jurídico, materialmente han existido produciendo beneficios
concretos en una de las partes, a costa de la otra. Con ello se originan unos efectos sin causa
enriquecimiento y empobrecimiento- al no venir respaldados por las formas exigidas en el
régimen administrativo. Más estos efectos sin causa, por la forma, se convierten en
determinantes de la causa que los corrige y repara.
Así pues,...la causa del abono no es la causa del contrato inexistente en lo formal sino la causa
de que no se produzca un enriquecimiento y un empobrecimiento sin causa”.
4. Donada la manca de regulació puntual i sistematitzada en dret positiu de la institució de
l’enriquiment injust o sense causa, la doctrina jurisprudencial de les Sales Primera i Segona del
Tribunal Suprem ha anat establint els requisits que es consideren necessaris per a la
concurrència d’aquell, per totes la STS de 28 de setembre de 1999, Sala 3ª, Secció 7ª: “Para
que concurra la apreciación del enriquecimiento injusto, son necesarios los siguientes
elementos: a) aumento del patrimonio del enriquecido; b) correlativo empobrecimiento del
actor; c) falta de causa que justifique el enriquecimiento y d) inexistencia de precepto legal que
excluya la aplicación del principio, máxime cuando conforme a reiterada jurisprudencia tanto
civil como contencioso- administrativa, estima que no puede aplicarse el principio prohibitivo del
enriquecimiento, cuando tiene su base en un contrato, en la ley, o en una sentencia, como ha
declarado la Sala Primera del Tribunal Supremo por Sentencia de 14 de diciembre de 1993”.
L’esmentada sentència, determina com a un dels requisits per a la procedència de l’acció per
enriquiment injust o sense causa, “l’empobriment de qui reclama o d’aquell en el nom del qual
es reclami, pecuniàriament acceptable, entès sempre en el seu sentit més ampli, que no
provingui directament del comportament de qui el pateix”.
5. Així doncs, en el cas objecte del present informe, entenem que es donen els requisits
expressats a l’antecedent anterior, per la qual cosa s’estima l’obligació de pagament de la
factura, sense perjudici de les eventuals responsabilitats que es puguin derivar (STS de 24 de
juliol de 1992) i conforme les previsions de l’article 41 i concordants LRJPAC.
6. L’òrgan competent pel reconeixement de crèdit, entenent com a tal reconeixement, aprovar
les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment seria
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l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text refós de
disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi dotació
pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant, l’Ajuntament Ple
ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern Local, en acord adoptat en la sessió de
data 05/07/2011.
En aquest sentit, segons la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre,
(BOE núm. 254, de 23 d’octubre) 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 competent.
7 . D’acord amb el que disposa l’article 214 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, la despesa derivada d’aquest acte s’ha de
sotmetre a fiscalització prèvia de la Intervenció municipal.
8. En data 30 de juliol de 2014, el Sr. Interventor ha informat el següent:
“
Aplicació pressupostària
Id.Op
Num.Op
Import
2014 N 321 3202 22799
A
201400016962
1.331,00
En el dia d’avui es comptabilitza la despesa pel concepte de referència, per l’import i a la
partida detallats més amunt.
No obstant això, es posa de manifest als efectes oportuns, que malgrat tractar-se d’un
contracte menor dels que segons la vigent normativa de contractació n’hi hauria prou amb la
incorporació de la factura a l’expedient i la seva aprovació, l’incompliment dels procediments
interns al haver realitzat l’encàrrec de paraula, a més a més de no garantir l’existència del
crèdit, no justifica tampoc la idoneïtat, la conveniència i la necessitat de la contractació.”
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 l’empresa
ALBASOUND SO I LLUM, amb NIF-B62783436, i la despesa corresponent contreta a
l’aplicació pressupostària següent del pressupost del 2014:
Aplicació pressupostària
2014 N 321 3202 22799

Id.Op
A

Num.Op
201400016962

Import
1.331,00

SEGON.- APROVAR el pagament de la factura número 13 000134, de data 1 de juny de 2013
presentada per l’ ALBASOUND SO I LLUM, amb NIF-B62783436, per l’import de 1.331,00
euros, d’acord amb l’informe tècnic emes pel cap del Departament d’IEducació, corresponent a
els treballs de so dins la Trobada de Danses celebrada els dies 30 i 31 de maig de 2013 al
Pavelló Olímpic.
TERCER.- NOTIFICAR el present Acord als interessats i al departament gestor.
Votació.
La proposta precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
15 CG-2014/4732 DICTAMEN. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de
Barcelona de data 24/07/2014, en el marc de la convocatòria 2014 del Catàleg de
concertació del Pla "XGL 2012-2015" per la millora del material esportiu inventariable
2014.
Tipus d’acord: Acceptar la subvenció atorgada per acord de la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona de data 24/07/2014, en el marc de la convocatòria 2014 del Catàleg de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, tramitada en forma de complement
extraordinari de recursos econòmics per a la “millora del material esportiu inventariable 2014”.
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Òrgan que resol: Junta de Govern Local
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 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 diverses actuacions, 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).
Dintre de les actuacions per les que es sol·licitava subvenció estava la següent:
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 €
Documentació annexa: Formulari de dades tècniques C158
6. En data 29/05/2014 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va concedir diverses
subvencions a l’Ajuntament de Badalona en el marc de la convocatòria 2014 del Catàleg de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, entre elles, la que es descriu a
continuació:
Programa de concertació:
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
7. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Badalona en sessió de data 25/07/2014 va
acceptar les subvencions atorgades en el marc de la convocatòria 2014 del Catàleg de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” per la Junta de Govern Local de la
Diputació de Barcelona en sessió de data 29/05/2014, entre les quals figura la subvenció
relacionada en el punt sisè.
8. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar en data 24/07/2014 un
increment de l’import dels ajuts econòmics del recurs “Millora del material esportiu
inventariable” concedits en el marc del Catàleg de serveis 2014, segons es detalla a
continuació:
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Recurs

Actuació

Millora del
material
esportiu
inventariable

Material
esportiu
inventariable
2014

Codi XGL

14/Y/105249

Import
concedit

1.000 €

Import
increment

Import
final

800 €

1.800
€

Necessitat
objecte de
l’increment

Centre gestor

Joc
porteries
handbol

Oficina
d’equipaments
esportius

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.
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
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"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:
PRIMER.- ACCEPTAR la subvenció atorgada per acord de la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona de data 24/07/2014, en el marc de la convocatòria 2014 del Catàleg de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, tramitada en forma de complement
extraordinari de recursos econòmics per a la “millora del material esportiu inventariable 2014”
que es relaciona a continuació:
Programa: Esport local: equipaments esportius
Recurs: Millora del material esportiu inventariable
Actuació: Material esportiu inventariable 2014
Import concedit: 800,00 €
Sol.licitud PMT: 1440004757
Codi XGL: 14/Y/105249
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.
La proposta precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
16 CG-2014/4733 DICTAMEN. 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.
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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. 205/B12-2014
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 10 de setembre de 2014
d’acord amb el qual cal tramitar les sol·licituds de cessió de trofeus i medalles i préstec de
material esportiu relacionades a continuació:
Programa de concertació:
Esport local: activitats esportives
Codi Recurs:
4151
Tipus de recurs:
Préstec de material esportiu
Documentació annexa:
Formulari de dades tècniques C161
Activitat:
Marxa per la Pau
Material sol·licitat:
1 arc inflable + inflador de tubina d’aire continu
Programa de concertació:
Esport local: activitats esportives
Codi Recurs:
4042
Tipus de recurs:
Cessió de trofeus i medalles
Documentació annexa:
Formulari de dades tècniques C153
Activitat:
IV Cursa del Turó d’en Caritg
Material sol·licitat:
36 trofeus
Fonaments de Dret
1. La disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions, estableix que les subvencions que integren plans o instruments similars que
tinguin per objecte dur a terme funcions d’assistència i cooperació municipal es regiran per la
seva normativa específica, resultant d’aplicació supletòria les disposicions de la Llei 38/2003,
així com de la Ordenança reguladora de la Diputació, aprovada definitivament per acord del Ple
de 30 d’octubre de 2008 (BOPB núm. 13, de 15 de gener de 2009).
2. Règim jurídic:
2.1. El Protocol general i el Règim de concertació, esmentats als antecedents són la normativa
específica reguladora del Pla de concertació.
2.2. Les condicions de concertació que figuren en el formulari de sol·licitud de cada recurs, així
com la documentació homologada per la Diputació, tenen també caràcter normatiu, atès que
inclouen condicions i requisits de compliment obligat.
2.3. A més de la normativa específica esmentada també és aplicable la normativa següent:
a) La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i ratificada
per Espanya per instrument de 20 de gener de 1988.
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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 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”.
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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 consistents en préstec de material esportiu i cessió
de trofeus i medalles 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 els següents continguts, en els termes que estableix
l’informe tècnic relacionat a l’antecedent cinquè i APROVAR els formularis de sol·licitud
electrònica i la documentació annexa complementària normalitzada, informe i document
obrants a l’expedient de referència:
Programa de concertació:
Esport local: activitats esportives
Codi Recurs:
4151
Tipus de recurs:
Préstec de material esportiu
Documentació annexa:
Formulari de dades tècniques C161
Activitat:
Marxa per la Pau
Material sol·licitat:
1 arc inflable + inflador de tubina d’aire continu
Programa de concertació:
Esport local: activitats esportives
Codi Recurs:
4042
Tipus de recurs:
Cessió de trofeus i medalles
Documentació annexa:
Formulari de dades tècniques C153
Activitat:
IV Cursa del Turó d’en Caritg
Material sol·licitat:
36 trofeus
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 precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
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ÀMBIT DE TERRITORI
17 CG-2014/4736 DICTAMEN Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de l'empresa
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA per un import de 22.108,68 euros
corresponent al servei de construcció/reparació de claveguerons durant el mes de
desembre de 2013
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 04/07/2014.
Informe jurídic de data 04/07/2014.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 22/07/2014.
Fonaments de dret
1. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la
llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD 500/1990,
de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei, estableixen que
“s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les
obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis
anteriors.”
2. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment seria
l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text refós de
disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi dotació
pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant, l’Ajuntament Ple
ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord adoptat en la sessió de
data 05/07/2011.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre
(ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de Govern
Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER. Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SA ,amb NIF A0811271-6, i la despesa corresponent contreta a
l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
2014 N 421 1550 21000

Id.Op
A

Núm. Op
201400051325

Import
22.108,68

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
12-5193-13

Data
31/12/2013

Import
22.108,68

Aplic

NIF
A08112716

Tercer
ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SA

TERCER. Comunicar aquesta resolució a:
A0811271-6

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA

Conforme al que preveu l’article 172 del ROFRJEL, com a cap del Servei, dono la meva
conformitat al contingut de la proposta de resolució precedent i trameto les actuacions al
regidor de l’Àrea per tal que proposi a la Junta de Govern Local, als efectes interessats.
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En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de resolució
i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació d’atribucions de
data 15/04/2008, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i n'ordeno la
tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local, pel seu debat i
aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
(LRJAP-PAC) accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior
Proposta de resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc
conformement.
Votació.
La proposta precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
18 CG-2014/4737 DICTAMEN. Acceptar les subvencions concedides per la Diputació de
Barcelona en el marc del Catàleg de serveis 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 20122015"
Fets
En data 14 de març de 2014 la Junta de Govern Local en sessió pública ordinària va aprovar la
sol·licitud a la Diputació de Barcelona en el marc del catàleg de concertació 2014 del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” els següents ajuts econòmics, tècnics i materials:
Denominació de l’actuació: Millora de les condicions de seguretat i salubritat a les platges
Àrea: Àrea d’Atenció a les Persones
Programa: Salut Pública
Actuació: Millora de les condicions de seguretat i salubritat a les platges de Badalona.
Ajut sol·licitat: Recurs Econòmic, cost activitat 194.435,94 € import sol·licitat 97.217,97 €
Denominació de l’actuació: Tractament de vegetació a la franja perimetral de baixa
combustibilitat
Àrea: Àrea de Territori i Sostenibilitat
Programa: Prevenció d’incendis forestals
Actuació: Execució de la franja perimetral de prevenció d’incendis de la urbanització del Mas
Ram de Badalona
Ajut sol·licitat: Recurs Econòmic, cost activitat 6.000,00 € import sol·licitat 3.600,00 €
Denominació de l’actuació: Activitats de sensibilització i educació ambiental
Àrea: Àrea de Territori i Sostenibilitat
Programa: Sensibilització, participació i divulgació ambiental
Actuació: Campanya d’estalvi energètic a escoles verdes de Badalona
Ajut sol·licitat: Recurs Econòmic, cost activitat 3.000,00 € import sol·licitat 3.000,00 €
Denominació de l’actuació: Implantació de mesures de gestió sostenible ambiental i econòmica
Àrea: Àrea de Territori i Sostenibilitat
Programa: Implantació de mesures de gestió sostenible i econòmica.
Actuació: Implementació de la comptabilitat energètica municipal amb el programa Gemweb.
Assaig de la viabilitat de realitzar lectures directes de comptador a partir del modem de
companyia.
Ajut sol·licitat: Recurs Econòmic, cost activitat 6.500,00 € import sol·licitat 5.850,00 €
Denominació de l’actuació: Cessió de mesuradors de consum energètic.
Àrea: Àrea de Territori i Sostenibilitat
Programa: Canvi climàtic i sostenibilitat
Actuació: Cessió de 10 equips de mesura de consum d’electricitat i gas.
Ajut sol·licitat: Recurs Material
Denominació de l’actuació: Elaboració de mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans
d’acció.
Àrea: Àrea de Territori i Sostenibilitat
Programa: Avaluació i gestió ambiental
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Actuació: Redacció del Pla d’acció de la millora de la situació acústica de Badalona.
Ajut sol·licitat: Recurs Tècnic
Vist que en data 16 de juny de 2014 ha tingut entrada notificació de l’acord de la junta de
Govern de la Diputació de Barcelona de data 29 de maig d’enguany, per la qual s’aprova la
concessió de diversos ajuts econòmics que s’han d’executar en el període comprès entre l’1 de
gener i el 31 de desembre de 2014, en el marc del règim regulador i la convocatòria del Catàleg
de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Vist que de les subvencions sol·licitades per l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat s’han
concedit les següents:
Denominació de l’actuació: Millora de les condicions de seguretat i salubritat a les platges
Àrea: Àrea d’Atenció a les Persones
Programa: Salut Pública
Actuació: Millora de les condicions de seguretat i salubritat a les platges de Badalona.
Ajut sol·licitat: Recurs Econòmic, cost activitat 194.435,94 € import concedit 43.761,47 €
Denominació de l’actuació: Activitats de sensibilització i educació ambiental
Àrea: Àrea de Territori i Sostenibilitat
Programa: Sensibilització, participació i divulgació ambiental
Actuació: Campanya d’estalvi energètic a escoles verdes de Badalona
Ajut sol·licitat: Recurs Econòmic, cost activitat 3.000,00 € import concedit 1.689,00 €
Denominació de l’actuació: Implantació de mesures de gestió sostenible ambiental i econòmica
Àrea: Àrea de Territori i Sostenibilitat
Programa: Implantació de mesures de gestió sostenible i econòmica.
Actuació: Implementació de la comptabilitat energètica municipal amb el programa Gemweb.
Assaig de la viabilitat de realitzar lectures directes de comptador a partir del modem de
companyia.
Ajut sol·licitat: Recurs Econòmic, cost activitat 6.500,00 € import concedit 4.480,00 €
Vist l’informe tècnic de data 11 de juliol de 2014, favorable a l’acceptació de les subvencions
concedides.
Fonaments de dret
Atès que l’article 2.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) estableix en el seu
apartat d) com un dels recursos de les entitats locals, les subvencions.
Atès que l’article 40 del TRLRHL estableix, així mateix, que les subvencions que
obtinguin les entitats locals, amb destí a les seves obres i serveis no podran ser
aplicades a atencions diferents d’aquelles per a les que van ser atorgades.
Atès que de conformitat amb l’article 23.4 del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any
2014 del Pla “Xarxa de Governs Loclas 2012-2015” i publicat al BOP el dia 05/02/2014, els
ajuts s’entendran acceptats pels ens destinataris si en el termini d’un mes, comptat a partir de
la data de recepció de la notificació, no han manifestat expressament la seva renúncia. Això no
obstant i de conformitat amb les instruccions de Secretaria General, resulta convenient procedir
a l’acceptació expressa dels ajuts per un tema de seguretat jurídica.
L’òrgan competent per acceptar les subvencions concedides és la Junta de Govern Local en
virtut de l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 24 de juliol de 2012, pel qual, entre d’altres,
facultava la Junta a la tramitació dels acords necessaris per al desenvolupament del pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015” i el seu protocol general.
Proposta de resolució
PRIMER. Acceptar les subvencions concedides per la Diputació de Barcelona en el marc de la
convocatòria del Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” per
resolució de data 29 de maig de 2014, següents:
Denominació de l’actuació: Millora de les condicions de seguretat i salubritat a les platges
Àrea: Àrea d’Atenció a les Persones
Programa: Salut Pública
Actuació: Millora de les condicions de seguretat i salubritat a les platges de Badalona.
Ajut concedit 43.761,47 € Codi XGL 14/Y/106604
Denominació de l’actuació: Activitats de sensibilització i educació ambiental
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Àrea: Àrea de Territori i Sostenibilitat
Programa: Sensibilització, participació i divulgació ambiental
Actuació: Campanya d’estalvi energètic a escoles verdes de Badalona
Ajut concedit 1.689,00 € Codi XGL 114/Y/106154
Denominació de l’actuació: Implantació de mesures de gestió sostenible ambiental i econòmica
Àrea: Àrea de Territori i Sostenibilitat
Programa: Implantació de mesures de gestió sostenible i econòmica.
Actuació: Implementació de la comptabilitat energètica municipal amb el programa Gemweb.
Assaig de la viabilitat de realitzar lectures directes de comptador a partir del mòdem de
companyia.
Ajut concedit 4.480,00 € Codi XGL 14/Y/103881
SEGON.- Notificar l’esmentat acord a la Diputació de Barcelona, Intervenció i Tresoreria
Municipal.
Votació.
La proposta precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
19 CG-2014/4734 DICTAMEN. Acceptar l'ajut preacordat amb la Diputació en el marc del
Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" pel concepte Reurbanització de carrers (8)
Diverses millores d'urbanització, per import 1.187.180,84 euros
Tipus d’acte: Acceptació de l’ajut preacordat amb la Diputació en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
N/Expedient: 093072-Subv-DiBaXGL2012-2015
Expedient-Codi XBMQ: 2014/0001016 – 14/X/102538
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Objecte: Reurbanització de carrers (8) Diverses millores d’urbanització
Import: 1.187.180,84 €
Antecedents
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de 2012, va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu protocol general, publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona núm. 022012013256 de 8.06.2012.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” és l’instrumento preferent per a l’exercici
de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona i el seu Protocol
general té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de les
actuacions i dels recursos del Pla de referència.
2. El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 24/07/2012, va aprovar l’adhesió d’aquest
Ajuntament al Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu Protocol general abans
esmentats, d’acord amb la clàusula setzena d’aquest Protocol.
3. La Junta de Govern Local, en sessió de data 28/09/2012 va a aprovar la sol·licitud a la
Diputació de Barcelona de diversos ajuts sobre necessitats a efectes de les Meses de
Concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i d’acord amb el seu Protocol.
L’actuació sol·licitada com a Prioritat 4 va ser la següent:
Títol de la necessitat: Reurbanització de carrers
Àmbit i Programa: Creació d’equipaments i d’infraestructures. Territori i Sostenibilitat
Recurs: Altres projectes de territori i Sostenibilitat
Classe de recurs: Ajuts econòmics
Període de l’aportació: Any 2013 – 2.053.000,00 € // 2014 – 2.005.000,00 €
Cost tota (IVA inclòs): 4.058.000,00 €
4. En data 11/12/2012, el Diputat delegat per a la Cooperació Local va comunicar a
l’ajuntament els preacords adoptats en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”,
entre els quals estava inclosa l’ajuda sol·licitada com a Prioritat 4 (descrita a l’apartat anterior)
i un import total de 3.285.000,00 € (amb periodificació per l’any 2013 – 1.250.000,00 € i per
l’any 2014 – 2.035.000,00 €).
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5. Per resolució del Diputat delegat per a la Cooperació Local de data 18/07/2014 (notificat a
l’ajuntament el 05/08/2014) es va aprovar el següent ajut econòmic i el seu règim de gestió:
Núm. expedient
Promotor
Tipus expedient
Objecte
Destinatari/NIF
Núm. op. comptable
Altres serveis
Ref. Interna

2014/0001016
Codi XBMQ
14/X/102538
50202 Servei d’Equipaments i Espai Públic
440 – XARXA DE GOVERNS LOCALS
Reurbanitzacions de carrers (8):Diverses millores
d’urbanització
Ajuntament de Badalona – P0801500J
1403002741
Import Total
1.187.180,84 €
12200 – Direcció de Serveis de Concertació Local
12001 – Servei de Govern Local
UGEA 934 022 782

S’ha d’assenyalar que la necessitat definida i aprovada com a Reurbanització de carrers (8)
inclou diverses actuacions que es van identificar en el formulari de formalització del preacord
(M201), a partir de la selecció dels projectes aprovada en resolució de l’alcalde de data
29/10/2013 i dels corresponents projectes aprovats definitivament. Però, atenent a les
necessitats de mobilitat ciutadana i per tal de racionalitzar l’execució dels projectes de millora
urbans, s’han seleccionat altres projectes per a ser executats amb càrrec a l’ajut econòmic
aprovat en el marc del preacord de referència.
6. La Intervenció municipal ha informat aquest expedient d’acord amb els articles 213 i
següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Fonaments de dret
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de 2012, va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu protocol general, publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona núm. 022012013256 de 8.06.2012.
2. D’acord amb la Disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, en aquest cas s’aplica la normativa reguladora del règim del Protocol general
anomenat “Xarxa Governs Locals 2012-2015”.
3. D’acord amb l’article 119.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la subvenció ha de ser acceptada pel beneficiari, a
l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació.
4. L’òrgan competent per adoptar aquesta resolució és la Junta de Govern Local, facultat
expressament per acord del Ple de l’ajuntament en resolució de data 24 de juliol de 2012, pel
qual, entre d’altres, la facultava per a la tramitació dels acords necessaris per al
desenvolupament del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu Protocol general.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre,
informo que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’òrgan competent de
la corporació, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- ACCEPTAR l’ajut econòmic concedit per la Diputació de Barcelona en el marc del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i aprovat per resolució del Diputat delegat per a la
Cooperació Local de data 18/07/2014, amb el detall següent:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Any 2014
Àmbit de concertació

Ajuntament de Badalona
P0801500J
Reurbanitzacions de carrers (8)
14/X/102538
1.187.180,84 €
Creació d’equipaments i infraestructures
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Es fa constar que l’ajut econòmic aprovat no és la totalitat de la quantitat autoritzada pel
preacord de la Mesa de Concertació, ja que inclou l’execució de diverses actuacions
independents que seran executades per l’ens destinatari, que és l’ajuntament.
SEGON.- ACCEPTAR el règim de gestió de l’actuació en els termes que estableix la resolució
que aprova l’ajut i que s’entén incorporat a aquesta acceptació.
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria municipals pel seu
coneixement, als efectes previstos en l’apartat dispositiu tercer i punts 2 a 4 del segon de la
resolució de concessió abans esmentada còpia de la qual s’adjunta a aquesta resolució.
(.../...)
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Junta de
Govern Local RESOL d’acord amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui aquesta
resolució a la Diputació de Barcelona i es comuniqui a la Intervenció i Tresoreria municipals,
per al respectiu coneixement i efectes.
Votació.
La proposta precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
20 CG-2014/4735 DICTAMEN. Acceptar l'ajut dins del Programa complementari de suport
a l'economia productiva local, línia de finançament de la reforma, rehabilitació i reparació
d'elements constitutius de patrimoni singular local en el marc del Pla XGL 2012-2015
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Acceptació de d’ajut dins del Programa complementari de suport a l’economia
productiva local, línia de “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements
constitutius de patrimoni singular local en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
N/Expedient: 093072-Subv-DiBaXGL2012-2015
Expedient-Codi XBMQ: 2013/0008772 – 14/X/110030
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Objecte: Rehabilitació cementiri municipal del Sant Crist
Import: 39.255,00 €
Antecedents
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de 2012, va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu protocol general, publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona núm. 022012013256 de 8.06.2012.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” és l’instrumento preferent per a l’exercici
de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona i el seu Protocol
general té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de les
actuacions i dels recursos del Pla de referència.
2. El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 24/07/2012, va aprovar l’adhesió d’aquest
Ajuntament al Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu Protocol general abans
esmentats, d’acord amb la clàusula setzena d’aquest Protocol.
3. En el marc del Pla de referència, la Junta de Govern de la Diputació va aprovar en data
19/12/2013 el Programa complementari de suport a l’economia productiva local, el règim de
concertació i les normes de gestió; i va obrir convocatòria per a la concessió d’ajuts a una línia
de “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni
singular local”.
4. Per resolució de l’alcalde de data 26/03/2014, ratificada per la Junta de Govern Local en
sessió pública del 28/03/2014 es va seleccionar l’actuació anomenada Rehabilitació del
Cementiri municipal del Sant Crist per tal que s’inclogui en el Programa de referència i es va
aprovar la sol·licitud corresponent.
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5. Per resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 24/07/2014
(notificat a l’ajuntament el 06/08/2014) es va aprovar el següent ajut econòmic i el seu règim de
gestió:
Núm. Sol·licitud PMT
Actuació
Destinatari/NIF
Import concedit
Posició
Centre Gestor

1440010936 Codi XBMQ
14/X/110030
Rehabilitació Cementiri municipal del Sant Crist
Ajuntament de Badalona – P0801500J
39.255,00 € Operació
1403003148
comptable
11
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures
Urbanes i Patrimoni Arquitectònic

6. La Intervenció municipal ha informat aquest expedient d’acord amb els articles 213 i
següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Fonaments de dret
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de 2012, va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu protocol general, publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona núm. 022012013256 de 8.06.2012.
2. El Règim de concertació aplicable al Programa complementari de suport a l’economia
productiva local, que es va aprovar per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona en sessió de data 19/12/2013, és el que estableix el Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015” i el seu protocol general.
3. D’acord amb l’article 119.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la subvenció ha de ser acceptada pel beneficiari, a
l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació.
4. L’òrgan competent per adoptar aquesta resolució és la Junta de Govern Local, facultat
expressament per acord del Ple de l’ajuntament en resolució de data 24 de juliol de 2012, pel
qual, entre d’altres, la facultava per a la tramitació dels acords necessaris per al
desenvolupament del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu Protocol general.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre,
informo que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’òrgan competent de
la corporació, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- ACCEPTAR l’ajut econòmic concedit per la Diputació de Barcelona dins del
Programa complementari de suport a l’economia productiva local, línia de “finançament de la
reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i aprovat per resolució de la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona de data 24/07/2014, amb el detall següent:
Núm. expedient
Promotor
Tipus expedient
Núm. Sol·licitud PMT
Actuació
Destinatari/NIF
Import concedit
Posició
Centre Gestor

2013/0008772
Codi XBMQ
14/X/110030
12200 Direcció de Serveis de Concertació Local
440 – XARXA DE GOVERNS LOCALS
1440010936
Rehabilitació Cementiri municipal del Sant Crist
Ajuntament de Badalona – P0801500J
39.255,00 € Operació comptable
1403003148
11
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures
Urbanes i Patrimoni Arquitectònic
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SEGON.- ACCEPTAR el règim de gestió de l’actuació en els termes que estableix la resolució
que aprova l’ajut i que s’entén incorporat a aquesta acceptació.
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria municipals pel seu
coneixement, als efectes previstos en els apartats dispositius cinquè a desè de la resolució de
concessió abans esmentada còpia de la qual s’adjunta a aquesta resolució.
(.../...)
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Junta de
Govern Local RESOL d’acord amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui aquesta
resolució a la Diputació de Barcelona i es comuniqui a la Intervenció i Tresoreria municipals,
per al respectiu coneixement i efectes.
Votació.
La proposta precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
21 CG-2014/4738 DICTAMEN. Sol·licitar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona la quantitat
de 155.000 euros per a l’adjudicació de les obres d’insonorització dels casals d’avis del
raval i de la morera
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en el desenvolupament de les seves competències
en matèria de cohesió social ha aprovat executar un pla d’inversions per al període 2012-2015,
desplegat en tres programes, un dels quals és el Programa d’Actuacions de Cohesió Territorial
(PACT), que incorpora les actuacions pròpies de l’Àrea Metropolitana, ja siguin directes o en
cooperació amb els Ajuntaments; inclou equipaments, espais públics i infraestructures, amb la
finalitat cabdal d’avançar en l’estructuració, cohesió i dotació de l’espai metropolità.
Dins de les directrius de gestió del PACT, s’estableix que tant el projecte com l’adjudicació i
gestió de les obres es durà a terme, normalment, pels serveis de l’AMB, d’acord amb les
prescripcions dels ajuntaments i si s’escau, amb la seva tutela.
Així mateix, es dona la possibilitat de que siguin els propis ajuntaments els que projectin,
adjudiquin i gestionin alguna de les seves obres, prenent-se un acord per al finançament per
part de l’òrgan competent de l’Àrea Metropolitana.
Així doncs, dins d’aquesta possibilitat, l’Ajuntament de Badalona ha aprovat els projectes de les
obres d'insonorització dels casals d'avis del raval i de la morera en les sessions de la Junta de
Govern Local de l’11 de juliol de 2014, i 5 de setembre de 2014 per un pressupost total per al
coneixement de l’Administració (PCA) de 199.957,53 € i 199.928,74 € respectivament.
Atès que s’ha considerat convenient portar a terme l’adjudicació de les obres per a les
actuacions d'insonorització dels casals d'avis del raval i de la morera des de la pròpia
administració municipal i finançada amb els recursos provinents del Programa d’Actuacions de
Cohesió Territorial (PACT) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Considerant que la competència en matèria de subvencions la té atribuïda la Junta de Govern
Local, en virtut de delegació expressa del Ple Municipal de juliol de 2011.
Per tot això, no hi ha obstacle ni legal ni reglamentari per tal que l’alcalde proposi a la Junta de
Govern Local l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona la quantitat de 155.000€ (CENT
CINQUANTA-CINC MIL ) del Programa d’Actuacions de Cohesió Territorial (PACT), 2012-2015
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a l’adjudicació de les obres d'insonorització dels
casals d'avis del raval i de la morera situats de la ciutat de Badalona.
SEGON.- Demanar a la Junta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que, als efectes
d’incorporar els corresponents crèdits al pressupost municipal de despeses vigent, certifiqui la
disponibilitat dels fons assignats per a l’obra de referència.
PROPOSTA
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de resolució
precedent, proposo a la Junta de Govern Local, que resolgui de conformitat, si s’escau.
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Votació.
La proposta precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4.
22 Proposicions urgents.
No se’n va presentar cap.
23 Precs i preguntes.
No se’n va produir cap.
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les nou hores i quaranta minuts, de la qual com
secretari general acc., dono fe.

Vist i Plau
Xavier Garcia Albiol
ALCALDE

Albert Müller i Valentí
SECRETARI GENERAL ACC.
(Resolució 18-08-14)
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