Secretaria General

NÚM.:
21
ÒRGAN:
Junta de Govern Local
SESSIÓ:
PÚBLICA. ORDINÀRIA
DATA:
29 d'abril de 2015
HORA:
09:40
DOCUMENT: ACTA
_________________________________________________________________
A la sala de la 4a planta de l'edifici municipal del Viver, es reuneix en sessió Pública.
Ordinària la Junta de Govern Local, en compliment de la STC 161/2013, de 26 de setembre
(BOE núm. 254, de 23 d’octubre).
ASSISTENTS:
ALCALDE
REGIDORS
SECRETARI GENERAL
INTERVENTOR MUNICIPAL

Xavier Garcia Albiol
Ramón Riera Macia
Miguel Jurado Tejada
Albert Müller i Valentí
Julián Álamo Guijarro

ABSENTS
Mª Jesús Hervàs Mínguez
Juan Fernández Benítez
Jordi Crisol González

Regidora
Regidor
Tresorer

ORDRE DEL DIA
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 22
d’abril de 2015.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 CG-2015/5038 DICTAMEN. Aprovar i satifer el reconeixment extrajudicial de crèdit derivat
de l'assignació d'indemnitacions per l'assistència com a membre extern del tribunal
qualificador del procés selectiu per proveir 6 places de delineant.
3 CG-2015/5039 DICTAMEN. Abonar l'import de 15.375,00 euros a la Universitat de
Barcelona per impartir dos cursos de Llengua anglesa a personal d'aquest Ajuntament.
4 CG-2015/5040 DICTAMEN. Aprovar reconeixement extrajudicial de crèdit per
l'abonament de l'ajut econòmic a treballadors/funcionaris amb fills amb discapacitat
corresponents a l'any 2014.
5 CG-2015/5041 DICTAMEN. Aprovar reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de
l'assignació corresponent a l'ajut per renovació de carnets de conduir corresponents a l'any
2014.
6 CG-2015/5042 DICTAMEN. Aprovar reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de
l'assignació d'indemnitzacions per desplaçaments per raó del servei corresponents a l'any
2014.
7 CG-2015/5043 DICTAMEN. Aprovar col·lectivament de reconeixements de crèdit.
8 CG-2015/5044 DONAR COMPTE. Resolució d'Alcaldia, de data 6.03.2015, d'aprovació
de sol·licitud a la Diputació de Barcelona d'un recurs tècnic del Catàleg de serveis 205 per a
l'IMSP.
9 CG-2015/5045 DICTAMEN. Aprovar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona de dos
recursos materials del Catàleg de serveis 2015.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
10 CG-2015/5046 DICTAMEN. Acceptar l'ajut atorgat per la Diputació de Barcelona en el
marc del Programa complementari de garantia de la cohesió social CODI XGL
15/X/208961.
11 CG-2015/5047 DICTAMEN. Sol.licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del règim
regulador i la convocatòria del catàleg de serveis 2015 del Pla Xarxa de Governs Locals
2012-2015", el servei de préstec de carpes per a la Festa del Badiu 2015.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
12 CG-2015/5048 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit a favor de l'empresa AERONAVAL DE
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA-ACISA- la quantitat de 5.415,23 euros
corresponent al manteniment de les instal·lacions semafòriques de la ciutat durant el mes
d'OCTUBRE de 2014.
13 CG-2015/5049 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit a favor de l'empresa FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES I CONTRATA, SA-FCC-la quantitat de 475.790,14 euros correponent
als treballs de neteja viària de la ciutat durant el període del 15 al 30 de NOVEMBRE de
2014.
14 CG-2015/5050 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit per les factures presentades del 2014
corresponents a l'últim trimestre dels manteniment de les calderes.
EULEN,S.L. Import : 635,25 euros.
15 CG-2015/5051 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit per les factures presentades del 2014
corresponents a l'últim trimestre dels manteniment dels humectadors.
EULEN,S.L. Import : 449,82 euros
16 CG-2015/5052 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit per les factures presentades del 2014
corresponents a elements de fusteria, vidrieria i mobiliari.
SERVICIOS GENERALES DE DECORACION,S.L.
Import : 4.524, 42 euros
17 CG-2015/5053 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit per les factures presentades del 2014
corresponents a material de ferreteria servit per urgència per atendre avaries urgents.
SUGEBE,S.L. Import 143,89 euros
18 CG-2015/5054 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit per les factures presentades per
material de ferreteria subministrat per urgència per atendre avaries
BRICOINSA,S.L. 141,79 euros
19 CG-2015/5055 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit per les factures presentades per
material de ferreteria subministrat per urgència per atendre avaries.
SUGEBE,S.L. 282,34 euros
20 CG-2015/5056 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit per les factures presentades per
material de ferreteria subministrat per urgència per atendre avaries.
FERRETERIA PRIM,S.L. 482,38 euros
21 CG-2015/5057 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit per les factures presentades del 2014
corresponents a material de ferreteria servit per urgència per atendre avaries urgents.
PINTURAS CORBACHO,S.L. Import : 67,22 euros
22 CG-2015/5058 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit per les factures presentades del 2014
corresponents a subministrament de material de ferreteria servit per urgència per atendre
avaries urgents.
BRICOINSA,S.L. Import : 228,34 euros
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23 CG-2015/5059 DICTAMEN. Reconèixer crèdit per un import de 1.510,17 eur. a
l'empresa Endesa Energia XXI SL.
24 CG-2015/5060 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit a favor de l'Associació Alvent amb NIF
G-64977051 corresponent al Mercat del trasto-Primavera 2014, per un import de 1.345,30
euros.
25 CG-2015/5061 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit a favor de David Humet Garcia, per
import de 2.843,50 euros, factura 15.005, reparació clauer electrònic G.U.
26 CG-2015/5062 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit pagament factura 201501000017,
corresponent al servei de fil musical a les dependències de la Guàrdia Urbana a favor de
TELEFONICA ON THE SPOT SERVICES, SAU.
27 Proposicions urgents.
CG-2015/5065 PROPOSTA. Aprovar el reconeixement de crèdit per el pagament de la
factura presentada per NEXTRET, S.L.
CG-2015/5066 PROPOSTA. Aprovar el reconeixement de crèdit per el pagament de la
factura presentada per INDISEG EVOLIUM GROUP, S.L.
CG-2015/5063 PROPOSTA. Aprovar l'expedient de contractació , plecs, licitació, despesa
del subministrament, a títol d'arrendament sense opció a compra, de 36 fotocopiadores i 2
impressores, per a diversos departaments municipals de l'Ajuntament de Badalona.
CG-2015/5068 PROPOSTA. Acceptar el traspàs del local 2.6 de Mercat Municipal PomarMorera.
CG-2015/5069 PROPOSTA. Reversió plena dels llocs de venda 91-92-93,94,97,130,190191,219-220 del Mercat Municipal Torner.
CG-2015/5070 PROPOSTA. Contracte menor: catering acte Badalona Debat BCIN
13/02/2015.
CG-2015/5071 PROPOSTA. Contracte de serveis de valoració a la proposta de
contraprestacions per part del Club Joventut de Badalona per possible patrocini de
l'Ajuntament de Badalona.
CG-2015/5064 PROPOSTA. Sol.licitar a la Diputació de Barcelona en el marc del catàleg
2015 del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 un ajut material - Tallers Ambientals.
CG-2015/5067 PROPOSTA. Donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic
d'ordenació volumètrica del carrer de Bellavista, núm. 2-8.
28 Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 22
d’abril de 2015.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió que va tenir lloc el
dia 22 d’abril de 2015, la qual va ser aprovada per unanimitat.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 CG-2015/5038 DICTAMEN. Aprovar i satifer el reconeixment extrajudicial de crèdit
derivat de l'assignació d'indemnitacions per l'assistència com a membre extern del
tribunal qualificador del procés selectiu per proveir 6 places de delineant.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial de crèdit en concepte
d’indemnitzacions per assistència com a membre vocal del Tribunal qualificador del procés
selectiu de personal funcionari de carrera adreçat al personal laboral fix per proveir 6 places
de delineant.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter: Exhaureix la via administrativa
Interessats: Juan Carlos Domíguez Berrio
Expedient: 131/COP-15/13
Fets
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1. Acord de la Junta de Govern Local de data 15/02/2013, d’aprovació de les Bases
reguladores del procés selectiu de personal funcionari de carrera adreçat al personal
laboral fix, pel torn de reserva especial, sistema concurs oposició, per proveir 6 places de
delineant, entre d’altres, pel torn de reserva especial, sistema concurs oposició.
2. Resolució de la tinent d’alcalde i regidora de l’Àrea de Govern i Recursos Humans de
data 20/06/2013 d’aprovació de la convocatòria de l’esmentat procés selectiu, entre d’altres,
publicada al BOPB i al DOGC de data 01/07/2013.
4. Resolució de la tinent d’alcalde i regidora de l’Àrea de Govern i Recursos Humans de
data 17/12/2013 de designa dels membres del Tribunal qualificador en el procés de
selecció de referència.
5. Diligència de la secretària del Tribunal qualificador de data: 14/02/2014, on es fa constar
l’assistència a les sessions del Tribunal qualificador del membre vocal extern proposat per
l’Escola d’Administració Pública, de conformitat amb l’article 72 del Decret 214/1990, de 30
de juliol, pel qual s’aprova el reglament de personal al servi de les entitats locals.
D’acord amb la diligència abans esmentada i el que preveu l’annex IV del RD 462/2002 de
24 de maig sobre indemnitzacions per raó de servei ,en relació amb els imports a
indemnitzar en concepte de dret d’assistència, resulta la següent liquidació amb el següent
detall:
CATEGORIA: SEGONA
CÀRREC: Vocal
IMPORT
NOM I
DIES
IMPORT
TOTAL
NIF
BRUT
IRPF
ASSIST. EUR/DIA
COGNOMS
ABONAR
EUR
Juan Carlos
12,73
Dominguez
46044809M
2
39,78
79,56
66,83
(16%)
Berrio
La corresponent imputació pressupostària, d’acord amb el vigent pressupost, anirà a càrrec
de la partida: 213-9204-23301.
Les quanties retingudes pel concepte d’IRPF, s’han d’ingressar al compte no pressupostari
corresponent la relació per IRPF.
6. Informe favorable de la Intervenció municipal 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.
Fonaments jurídics
1. L’article 2.1.e) i 27 del Real decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per
raons del servei, estableix que la participació dels funcionaris en tribunals d’oposició i
concursos per a la selecció de personal dóna dret a l’abonament d’una indemnització
reglamentària que rep el nom d’assistència.
2. Per tractar-se d’una despesa corresponent a un exercici tancat, any 2014, l’òrgan
competent per a l’aprovació d’aquest reconeixement de crèdit és l’Ajuntament Ple, per
aplicació d’allò establert als articles 23 del text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local i 50 del reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals.
No obstant això, l’esmentada atribució ha estat delegada per l’Ajuntament Ple en la Junta
de Govern Local, per acord de data 12 de juliol de 2011. Així mateix, cal tenir en compte el
que prescriu la STC núm. 161/2013, de 26 de setembre, sobre la publicitat a la que resten
sotmeses aquestes atribucions.
3. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departament o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els correspongui tramitar i redactar la pertinent
proposta de resolució.
Proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari es
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proposa a la tinent d’alcalde i regidora de l’Àrea de Govern i Recursos Humans que validi i
ordeni la tramitació a la Junta de Govern Local de la següent proposta:
PRIMER. Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial detallada en concepte
d’indemnitzacions per assistència com a membre vocal del Tribunal qualificador del procés
selectiu de personal funcionari de carrera adreçat al personal laboral fix per proveir 6 places
de delineant, d’import per assistència especificat per la categoria del Tribunal, d’acord amb
el següent detall:
CATEGORIA: SEGONA
CÀRREC: Vocal
IMPORT
NOM I
DIES
IMPORT
TOTAL
NIF
BRUT
IRPF
COGNOMS
ASSIST. EUR/DIA
ABONAR
EUR
Juan Carlos
12,73
Dominguez
46044809M
2
39,78
79,56
66,83
(16%)
Berrio
Les quantitats retingudes en concepte d’IRPF, s’ingressaran al compte no pressupostari
corresponent a la relació per IRPF.
SEGON. Les despeses previstes per aquestes dietes es faran efectives amb els núm. de
partida del pressupost de despeses, imports i núm. d’operació detallats a continuació:
Partida
213-9204-23301

Import
79,56

Núm. operació A
201500021151

TERCER. Notificar aquesta resolució als interessats i donar compliment als tràmits
procedimentals que en dret procedeixin en ordre al bon fi i execució dels precedents
acords.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de
resolució precedent, d’acord amb les previsions de l’acord sobre delegacions del Ple a la
Junta de Govern aprovat en sessió de Ple de 12/07/2011, i amb les previsions del Decret
d’alcaldia de delegació d’atribucions de data 6 de novembre de 2012, 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 que es comuniqui als departaments que
correspongui.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
3 CG-2015/5039 DICTAMEN. Abonar l'import de 15.375,00 euros a la Universitat de
Barcelona per impartir dos cursos de Llengua anglesa a personal d'aquest
Ajuntament.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 024108-GE-EXT2015/000009
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: QF
Procediment d’adjudicació: GE-EXT GE-EXT Despeses exercicis Tancats
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Objecte de l’expedient: Abonar l'import de 15.375,00 euros a la Universitat de Barcelona, Àrea
complementària, EIM, amB NIF Q0818001J, per haver impartir dos cursos de Llengua anglesa
a personal d'aquest Ajuntament.
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 05/02/2015.
Informe jurídic de data 15/02/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
13/03/2015.
Fonaments de dret
1. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei,
estableixen que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
2. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 12/07/2011. Així mateix, cal tenir en compte el que disposa la
Sentència del Tribunal Constitucional núm. 161/2013, de 26 de setembre de 2013, pel que
fa a la publicitat a la que resten sotmeses les competències delegades pel Ple a la Junta
de Govern Local.
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 UNIVERSITAT
DE BARCELONA, amb NIF Q0818001-J, i la despesa corresponent contreta a
l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2015 N 213 9204 22799

A

201500006893

15.375,00

SEGON.- Aprovar la factura incorporada a l’expedient, la qual correspon a l’execució dels
treballs realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent responsable dels
treballs i/o serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient s’ha complert la
normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra
Data
Import
Aplic
NIF
Tercer
2015000370

06/02/1
5

15.375,0
0

Q0818001J

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Tercer.- Comunicar aquesta resolució a la Universitat de Barcelona, amb NIF Q0818001-J
Quart.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria municipals, per al
respectiu coneixement i efectes.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
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4 CG-2015/5040 DICTAMEN. Aprovar reconeixement extrajudicial de crèdit per
l'abonament de l'ajut econòmic a treballadors/funcionaris amb fills amb discapacitat
corresponents a l'any 2014.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial de crèdit per
l’abonament de l’ajut econòmic als treballadors/ funcionaris amb fills amb discapacitat any
2014.
Òrgan que resol: Junta de Govern local
Caràcter: No exhaureix la via administrativa
Interessats: Mª Reyes Bellido Jaime; Intervenció Municipal.
Expedient: 192/RCRED-2/15
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
fills amb discapacitat, corresponent a l’exercici 2014.
2. Petició de Mª Reyes Bellido Jaime, mitjançant el qual sol·licita l’ajut per tenir cura de fills
amb discapacitat.
3. Atès que un cop comprovada la sol·licitud i documents aportats, el sol·licitant reuneix les
condicions exigides en el Reglament de Condicions Socials per a l’ajut per tenir cura de fills
amb discapacitat, de l’acord de la Comissió Negociadora de data 10 de desembre de 2004,
aprovat per l’Ajuntament Ple el 21 de desembre de 2004.
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 amb fills amb discapacitat .
2. Sol·licituds, rebuts i justificants acreditatius presentats per dit personal corresponen a
l’exercici tancat de l’any 2014, i que aquestes despeses, en aplicació de l’article 176.1 del
RDL 2/2004 de 6 de març, no es poden consignar directament en el vigent pressupost, i per
evitar incórrer en la nul·litat de ple dret prevista en l’article 173.5 de la mateixa llei, es podrà
aprovar la despesa amb la condició de que no serà executiva en tant no sigui aprovada per
l’Ajuntament Ple, òrgan competent, segons el que estableix l’article 60.2 del Reial Decret
500/1990 de 20 d’abril.
3. D’acord amb el que preveuen l’article 52.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 22.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’òrgan competent per
resoldre aquest expedient és l’Ajuntament Ple [l'Alcaldia de la Corporació].
4. Article 57.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que diu “3.
Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en
sustitución de actos anulados, y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al
interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que
se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras
personas”.
5. L'esmentada competència està delegada en la Junta de Govern Local d’aquest municipi
per l’acord de delegació de competències de 12/07/2011, a l’empara dels articles 22.4 [21.3
i 23.2] de l’esmentada Llei reguladora de les bases del règim local, i 52.4 [53.3 i 54.2]
(d’aplicació per analogia) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
també esmentat. No obstant això, cal tenir en compte el que prescriu la STC núm.
161/2013, de 26 de setembre, sobre la publicitat a la que resten sotmeses aquestes
atribucions.
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6. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departament o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo a
la tinent d’alcalde i regidora de l'Àrea de Govern i Recursos Humans que resolgui
conformement en relació amb la següent proposta:
PRIMER. Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de la despesa
per l’abonament de l’ajut econòmic al treballador/funcionari amb fils amb discapacitat
corresponent a l’any 2014 a favor del treballador relacionat a continuació:
COGNOMS I NOM
NIF
IMPORT IMPORT PARTIDA SEG. SOC.
AJUT
SEG
.SOC.
BELLIDO JAIME, MªReyes 28431986F 1.537,20 547,24
441 1322 160.00
TOTAL
547,24
1.537,20
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 89 .
TERCER. Notificar aquesta resolució al personal interessat i donar compliment als tràmits
procedimentals que en dret procedeixin en ordre al bon fi i execució del precedent acord.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
5 CG-2015/5041 DICTAMEN. Aprovar reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de
l'assignació corresponent a l'ajut per renovació de carnets de conduir corresponents
a l'any 2014.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de
l’assignació corresponent a l’ajut per renovació de carnets de conduir corresponent a l’any
2014.
Òrgan: Junta de Govern local
Caràcter de la resolució:No exhaureix la via administrativa
Interessats: Divers personal; Intervenció Municipal
Expedient: 238/RCRED-3/15
Fets
1. Sol·licituds presentades per diferents empleats mitjançant les quals sol·liciten l’ajut per
renovació de carnets de conduir durant l’any 2014.
2. Informe tècnic de la Unitat d’Administració de Personal amb el vistiplau de la cap del
Departament de Recursos Humans, pel que es comprova els documents aportats i la reunió
en el sol·licitant de les condicions exigides en el Reglament regulador del Fons Social amb
motiu de la renovació del carnet de conduir, per despeses ocasionades durant l’any 2014.
3. Informe econòmic emès per la tècnica mitjana del Servei d’Organització en relació amb
la consignació pressupostària necessària per aquest reconeixement de crèdit.
4. Sol·licitud d’informe previ de fiscalització a la Intervenció Municipal.
Fonaments de dret
1) Donat el compliment dels requisits establerts l’acord de l’Ajuntament i Organitzacions
sindicals signat en data de 10/12/2004, aprovat per l’Ajuntament Ple de 21/12/2004, que
modificava l’Annex V del Conveni i Pacte de Condicions.
2) Sol·licituds, rebuts i justificants acreditatius presentats per dit personal corresponen a
l’exercici tancat de l’any 2014, i que aquestes despeses, en aplicació de l’article 176.1 del
RDL 2/2004 de 6 de març, no es poden consignar directament en el vigent pressupost, i per
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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 corresponent a l’ajut per renovació de carnets de conduir corresponent a
l’any 2014 d’import 239,00 € a favor dels treballadors relacionats a continuació:
RENOVACIÓ CARNETS DE CONDUIR
COGNOMS
NOM
DNI
AJUT €
MORALES GARCÍA
RAFAEL
77615273W
88,00
OROZCO ESTEVE
LAURA
46716997H
73,00
SOBREVALS VALLS
JAUME
47678539E
78,00
TOTAL RENOVACIÓ DE CARNETS DE CONDUIR
239,00
Orgànica

Funcional

Econòmica

441-1322-160.00

Núm. Op. A

SEG.SOC.
34,91
28,96
30,94
94,81

Import EUR

104

94,81

SEGON.- Aquest reconeixement de crèdit quedarà assentat al Llibre Diari de Comptabilitat
Pressupostària de despeses del pressupost a càrrec de les partides 100-9220-15101/ 4411322-160.00 amb el núm. d’operació 104.
TERCER.- Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre al
bon fi i execució dels precedents acords.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
6 CG-2015/5042 DICTAMEN. Aprovar reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de
l'assignació d'indemnitzacions per desplaçaments per raó del servei corresponents a
l'any 2014.
Identificació de l'expedient
Tipus de resolució: Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de
l’assignació d’indemnitzacions per desplaçaments per raó del servei corresponents a l’any
2014.
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Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa (Només pel personal funcionari)
Interessat: Divers personal de l’Ajuntament de Badalona; Intervenció Municipal.
Núm. expedient: 241/RCRED-4/15
Fets
1. Vistes les peticions presentades per diversos empleats/es amb el vist i plau del director
de l’Àrea, regidor delegat, cap de serveis i/o cap de departament, mitjançant les quals
sol·liciten l’abonament de les despeses en concepte de quilometratge i/o transport públic a
partir de la comunicació del present acord.
2. Resolució de data 9 de desembre de 2014 que es va a abonar l’assignació
d’indemnitzacions per desplaçaments per raó del servei corresponents a l’any 2014, però
va quedar pendent de satisfer una altre part.
Fonaments de dret
1. Article 178 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, Reglament del Personal al servei de les
entitats locals, que estableix que les indemnitzacions per raó del servei o per residència del
personal al servei de les entitats locals que tinguin dret a elles seran les mateixes que
corresponguin al personal al servei de l'Administració de l'Estat, i atès el Reial Decret
462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.
2. Article 8 del Conveni i Pacte de Condicions vigent regula les dietes i quilometratges que
estableix: "A tot el personal subjecte a aquest conveni que de forma circumstancial i
degudament autoritzat hagi d'exercir la seva tasca fora del terme municipal, se li ha
d'aplicar el règim de dietes d'acord amb la legislació vigent.
El personal funcionari o laboral que utilitzi vehicle propi per a desplaçar-se per motius de
treball, amb autorització de les àrees corresponents i del Departament de Personal,
percebrà la quantitat de 27 pessetes per quilòmetre els anys 97 i 98, i de 28 pessetes per
quilòmetre l’any 1999."
3. Ordre EHA/3770/2005 d’1 de desembre, per la qual es revisa l’import de la indemnització
per ús de vehicle particular establerta al Reial Decret 462/2002, de 24 de maig sobre
indemnitzacions per raó de servei, quedant fixat en 0,19 Euros per quilòmetre recorregut
per a l'ús d'automòbils i en 0,078 Euros pel de motocicletes, efectes econòmics aplicables a
partir de l'1 de desembre de 2005.
4. 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.
5. Acord de l’Ajuntament Ple de 12/07/2011 pel què el delega la competència de l’aprovació
de reconeixements extrajudicials de crèdit a la Junta de Govern Local.
6. 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'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.
7. 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 validi i ordeni la
tramitació a la Junta de Govern Local de la següent proposta:
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PRIMER. Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de la despesa
ocasionada en concepte de desplaçaments amb autorització d’ús de vehicle propi en valor
de quilometratge i/o per desplaçaments per medi de transport públic realitzats per raons del
servei durant els mesos de gener a desembre de 2014, al personal al servei d'aquest
ajuntament relacionat a continuació, a raó de 0,19 € per quilòmetre recorregut per a l'ús
d'automòbils i 0,078 € pel de motocicletes, els imports assenyalats a cadascun, d'acord
amb els fonaments de dret d’aquests acords:
RECONEIXEMENT DE CRÈDIT QUILOMETRATGE 2014
RELACIÓ DEL PERSONAL AUTORITZAT
COGNOMS I NOM

0,19 €
QMS/A

0,078
QMS/M PEATGE PARK.

T.
PUB.

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
FALCO SOTERAS, MONTSERRAT
85
71,98
SEGLAR ARAÑÓ, XAVIER
116
13,05
ÀREA D'EDUCACIÓ ESPORTS I JOVENTUT
ARNAL CARRILLO, JORDI
30,9
BRAVO MONREAL, MARTA
61,80
NUÑEZ LÓPEZ, JOSÉ MIGUEL
771
ÀREA DE SEGURETAT, CONV. I PARTICIPACIÓ
DÍAZ HERRERIAS, ANTONIO
300
MALDONADO RODRÍGUEZ, MANUEL
30,90
MARROQUIN MEGIAS, MARIA JOSEFA
120,00
NADAL PADRÓS, ALFONS
26,00
133,90
RUIZ SORIANO, JUAN
92,70
ÀREA D'HISENDA I RECURSOS INTERNS
ABELLÁN ORTIZ, JUAN
406
HIJAZO CUTILLAS, RAMON
314
PEREZ PRIETO, JUAN MANUEL
398
TULDRA NIÑO, JOAN
373
SERVEI DE GUÀRDIA URBANA
ARIZA GUERRERO, JOSE ANTONIO
52,6
7,65
ARQUELLADAS HITA, JAVIER
102,6
ARQUEROS GIL, ALFREDO
156,6
ASENSIO TEJERO, SERGIO
95,2
10,45
BARRIONUEVO GONZALEZ, JUAN JOSE
1969,4
21,37
CAMACHO PUERTAS, FRANCISCO JAVIER
175,2
CAMI MUÑOZ, DANIEL
CANTON JUBANY, MARTA
CARRILLO GARCIA, JOAN
CAPELLA HERNANDEZ, MARC
COGUL MACIAS, ALBERTO
CUMPLIDO VILLA, NOEL
DIAZ CAMP, DAVID
DIAZ MONTES, JUAN
EZQUERRA JOVÉ, ESTEL
FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO
FERNÁNDEZ PARDO, JORGE
FERNÁNDEZ PÉREZ, JOSÉ MIGUEL
FLORES DE LA FUENTE, RAFAEL

190,4
80,8
189,4
121,6
74,4
70,4
91,6
40,4
1056
35,2
140,3
169,2
359,2

1,37
2,74

4,6
7

5,4
9,8
42,4
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EUROS
88,13
35,09
30,90
61,80
146,49
57,00
30,90
22,80
138,84
92,70
77,14
59,66
75,62
70,87
17,64
19,49
29,75
28,54
395,56
33,29
42,15
25,09
35,99
23,10
19,54
13,38
27,20
7,68
251,54
10,39
26,66
32,15
68,25
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FONT ROSICH, NARAYAN
51,6
4,7
GASCA SUBIRON, ALBA
526
GOMEZ LLOP, OMAR
194,2
8,22
GUIJO TEJERINA, JAVIER
108,2
HERNANDEZ JIMENA, VICTOR
203,6
5,1
JOBACHO BRAVIZ, JUAN ANTONIO
332,4
8,22
12,9
LARA SOTO, FRANCISCO JOSÉ
116,2
9,52
LARRAÑAGA BUSTAMANTE, PRISCILLA
1153,9
11,25
3,5
MARGARITA
LIZANCOS IBAÑEZ, AMERICO
88,2
LOPEZ NOGALES, MARTA
186,4
12,5
LUNA GARCIA, JORDI
564
MARTINEZ JULIAN, M.ISABEL
336,6
11,18
2,74
MARTINEZ ROMO, ALEJANDRO
44
MIJES DEL ÁGUILA, IBAN
73
MINGUELLA GARCIA, FRANCISCO JAVIER
37,8
MURILLO GALVEZ, DAVID
468
PALAU GUTIERREZ, MARC
93,8
12,25
PEREZ ERADES, RAUL
49,6
6,66
7,8
PEREZ ROMERO, JORDI
592,8
PONS CASANOVAS, ORIOL
967,8
26,65
ROA ORTEGA, ALEJANDRO DE
96
RODRIGUEZ MONSECH, JOSE ANTONIO
28,8
5,05
RONCERO MERINO, JESÚS
ROSA GUTIERREZ, ANDREU
15,5
RUBIO ARRABAL, DAVID
45,6
8,2
RUIZ PALMER, YOLANDA
18,6
SANCHEZ GARCIA, MIRIAM
648,9
SANCHEZ MOYA, CARLOS
33
10,2
SOLE SALDAÑA, FERNANDO
48,6
9,85
SOLE ZAMORA, JAVIER
310,4
18,32
3,65
VILAPLANA BUENDIA, JORDI
217,2
ÀREA DE PROMOCIO ECONÒMICA, COMERÇ, CONSUM I TURISME

14,50
99,94
45,12
20,56
43,78
84,28
31,60
233,99

4,3

16,76
47,92
107,16
75,13
11,10
13,87
7,18
88,92
30,07
9,42
127,09
210,53
18,24
10,52
4,30
15,50
16,86
3,53
123,29
16,47
19,08
80,95
41,27
4,30

BARBARA RICART, TONI

4,30

SOLER CANALS, CONSOL

8,60

8,60

33,20

14,20
33,20

2,60

61,22

30,90

30,90
163,74
25,84
11,33
95,00
11,44
37,29

ÀREA DE GOVERN I RECURSOS HUMANS
CAIRÓ GARCIA, EVA
60,00
GARCÍA CAMPOS, MARIA TERESA
ÀREA D'URBANISME
ARGELICH GIRONES, RAFAEL
180
ÀREA DE SERVEIS SOCIALS i SALUT
CHAVES DIAZ, M. CARMEN
GONZALEZ CAPILLA, MARIA
861,8
GUARDIOLA GALCERAN, M. ESTER
48,00
MADRID CAÑADAS, MARIA EUGENIA
REINA PERAL, FRANCESC
193,80
191,20
RAMOS CARBAJO, ANA BELEN
11,40
SANTON FERNANDEZ, EMILIO
88,00
ÀREA DE CULTURA I CIUTADANIA

2,80

24,42

16,72
11,33
43,26
9,27
20,57
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GARRIGA GISBERT, MARTA
GRAÑA ZAPATA, ISABEL
JIMÉNEZ NAVARRO, JOSÉ ANTONIO
PALLARÉS CUCURULL, JOAN
ZAMORA MORENO, MARIA DOLORES

2572,20
71,50
151
2260,5

3,22
41,20

TOTAL

488,72
71,50
31,91
429,50
41,20
5.324,15

SEGON. Abonar la quantitat total de 5.324,15€, amb càrrec a la partida núm. 213-920423121 del vigent pressupost de despeses, amb el núm. d’operació 105 .
TERCER. Comunicar la present resolució a Intervenció als efectes adients.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
7 CG-2015/5043 DICTAMEN. Aprovar col·lectivament de reconeixements de crèdit.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit
Òrgan que resol: Junta de Govern Local pública
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient: 020700-CONJ-DIVFRA2015/000002
Ref. addicional: JGL 04.15
Interessat: Diversos
Fets
1. Les factures/despeses relacionades a continuació han estat conformades pels
departaments municipals gestors i, posteriorment, la Intervenció Municipal ha informat les
corresponents autoritzacions de despesa amb càrrec a les partides i els números
d’operació que es detallen:
Interessat
NIF

Factura

Data

Concepte
Subministrament
d’un suplement
per detectar la
legionella
Subministrament
d’un suplement
per detectar la
legionella
Subministrament
de llibres per a
biblioteca Can
Casacuberta
Subministrament
de llibres per a
biblioteca Can
Casacuberta

Oxoid, SA
A28625804

1000354376

25.06.14

Oxoid, SA
A28625804

1000355319

02.07.14

Tatarana, SL
B62818844

00005016

18.12.14

Tatarana, SL
B62818844

00005017

18.12.14

Bricoinsa,
SL
B58477613

15026

10.02.15

Subministrament
de 5
emmarcacions

Suministros
Gen. para
Laboratorio
SL
B63479752

201419.152

31.07.14

Subministrament
de reactius per
al Laboratori

Núm. Exp.
020723GEEXT2015/
000006
020723GEEXT2015/
000006
020723GEEXT2015/
000007
020723GEEXT2015/
000007
020723GEEXT2015/
000008
020723GEEXT2015/
000009

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

431-172222199
201500009247

475,11

431-172222199
201500009247

159,72

331-332122001
201500009258

11,81

331-332122001
201500009258

18,27

430-170022199
201500009260

77,29

431-172222199
201500009262

417,97

Ajuntament de Badalona –Secretaria General - Actes Sessió núm. 21 / 29-04-15
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

13

Secretaria General

Suministros
Gen. para
2014Laboratorio
17.018
SL
B63479752
Euroestrellas
Badalona,
FVR140138016
SL
B65905721
Merck
Chemicals
and Life
9500002503
Science
SAU
A28289247
Galcor
Material de
00/148431
Oficina, SL
B65220808
Manuel
Gómez
166.14
Ayala
35041044S
Aceros LST
Barcelona,
4289
SL
B65903882

30.04.14

Reparació
autoclau

020723GEEXT2015/
000009

431-172221300
201500009263

881,41

03.09.14

Subministrament
de 7 caixes
d’aigua

020723GEEXT2015/
000010

213-920422105
201500009267

44,87

02.06.14

Subministrament
de recanvis per
aparell Elix

020723GEEXT2015/
000012

431-172222199
201500009293

575,96

30.12.14

Subministrament
de material
d’oficina divers

441-132222000
201500009296

5.713,46

03.02.14

Reparació d’una
bicicleta de
Guàrdia Urbana

441-132221400
201500009302

134,30

02.10.14

Subministrament
de material per a
soldadura

322-340021200
201500009321

65,80

20143096

30.11.14

Subministrament
de material de
construcció

322-340021200
201500009357

241,12

00179376

30.09.14

Subministrament
de material
d’oficina

212-932022000
201500009373

263,05

00180316

31.10.14

Subministrament
de material
d’oficina

440-9243122000
201500009495

34,79

00180323

31.10.14

Subministrament
de material
d’oficina

440-9243122000
201500009495

6,87

Nidec, SL
B61293841

FA150266

22.01.15

Subministrament
de cartutxos per
a pistola

441-132222199
201500009393

617,10

Peres Sport,
SL
B61721643

465

30.05.13

Reparació d’una
bicicleta de
Guàrdia Urbana

441-132222199
201500009424

154,82

Sociedad
Española de
Construcc
Electricas,

71420242

31.07.14

Reparacions
enllumenat pista
poliesportiu Iris

322-340021200
201500009686

416,39

Badalona
Gres, SL
B60331378
GS
Ofimatica,
SL
B55574313
GS
Ofimatica,
SL
B55574313
GS
Ofimatica,
SL
B55574313

020723GEEXT2015/
000013
020723GEEXT2015/
000014
020723GEEXT2015/
000015
020723GEEXT2015/
000016
020723GEEXT2015/
000019
020723GEEXT2015/
000019
020723GEEXT2015/
000019
020723GEEXT2015/
000020
020723GEEXT2015/
000021
020723GEEXT2015/
000023
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SA
A08001182
Sociedad
Española de
Construcc
Electricas,
SA
A08001182
Antonio
Cuenca
Leon
46547801X

31.08.14

Reparacions
enllumenat
camp de futbol
Bufalà

2014107

30.12.14

Impresos Acta
immobilització
vehicles

Manau, SA
A08004608

94192023

15.01.15

Lluís Teixidó
Minguella
47270185X

A/1400046

14.05.14

Duerto, SL
B60298304

145433

30.11.14

Portaguants
antitall per a
Guàrdia Urbana

Bricoinsa, SL
B58477613

15024

10.02.15

Material de
ferreteria per a
Can Cabanyes

18.02.15

Subministrament
de cadires
ergonòmiques
per a
Biblioteques

13.02.15

Subministrament
de material per
al Laboratori

05.01.15

Subministrament
productes
químics per a
Piscina Centre

2014

Rescabalament
IBI local C/Prim
63 int.

71420268

El Corte
Inglés, SA
28017895A

0092183441

Suministros
Gen. para
Laboratorio
SL
B63479752

201523.110

Juan Suñé,
SA
A08609398
Duatis
Magret, CB
E64273055
Constructora
d’Habitatges
B58655010
Fancelli
Bernadas,
CB
E64626831

150.377

2014

2014

Sprays per
marcar línies del
camps de futbol
Subministrament
de tiquets rentat
cotxes per a
Guàrdia Urbana

4t trimestre
quotes
comunitàries
local C/F. Layret
86-90, 2n
Rescabalament
2a i 3a fracció
IBI local C/La
Costa 13

020723GEEXT2015/
000023

322-340021200
201500009686

2.082,81

441-132222199
201500009459

786,50

322-340021200
201500009544

2.439,36

441-132221400
201500009547

559,02

441-132222199
201500009656

726,00

440-334121200
201500009808

13,59

020723GEEXT2015/
000032

331-330063200000
201500014633

2.984,83

020723GEEXT2015/
000033

431-172222199
201500014021

473,34

322-342022110
201500014026

326,53

214-330020200
201500007307

910,11

021025GEEXT2015/
000001

214-931020200
201500003553

500,55

021025GEEXT2015/
000002

214-330020200
201500004804

616,31

020723GEEXT2015/
000024
020723-GEEXT2015/
000026
020723GEEXT2015/
000027
020723GEEXT2015/
000028
020723GEEXT2015/
000031

020723GEEXT2015/
000034
021025GEEXT2014/
000023
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Inmobiliaria
Tobir, SA
A08285967

2014

Rescabalament
IBI locals R-7,
R-8 i Q-6 del
passatge Riu
Congost 5-11
Rescabalament
50% IBI local
C/Sant Miquel,
55, 1r

021025GEEXT2015/
000003

214-922020200
201500006037

2.067,32

Ribas Arino,
021025214-3200Juan y Cia,
GE848,66
2014
20200
CB
EXT2015/
201500006047
E62011747
000004
Editorial
020723210-9310Subscripció
Aranzadi, SA 2002125025 09.01.15
FEXP2015/
486,89
22603
revista
A81962201
000001
201500014033
Anton
Subministrament 020723001-9220Guasch
FEXP2015/
22199
150019
18.02.15 de 2 banderes
725,03
Huguet
de Badalona
000002
201500016273
40851547M
2. Les factures relacionades a continuació han estat conformades per la cap del
Departament de Compres i, posteriorment, la Intervenció Municipal ha informat les
corresponents autoritzacions de despesa amb càrrec a les partides i els números
d’operació que es detallen.
Així mateix, en la relació següent es fa constar la data del càrrec directe en el compte
corrent de la Caixa Fixa habilitada per a la cap del Departament de Compres generat per
cadascuna de les factures relacionades.
Interessat
NIF
Diputació
de
Barcelona
P0800000B
Diputació
de
Barcelona
P0800000B
Diputació
de
Barcelona
P0800000B
Diputació
de
Barcelona
P0800000B
Diputació
de
Barcelona
P0800000B
Diputació
de
Barcelona
P0800000B
Diputació
de
Barcelona
P0800000B
Diputació
de
Barcelona
P0800000B
Entitat
Autònoma
Diari Oficial
i Public

Factura

Data

Concepte

201402007713L

22.12.14

Anunci BOPB
registre núm.
022014034379

201402007656L

19.12.14

Anunci BOPB
registre núm.
022014034101

201402007263L

05.12.14

Anunci BOPB
registre núm.
022014032640

201402007086L

01.12.14

Anunci BOPB
registre núm.
022014031853

201402007183L

03.12.14

Anunci BOPB
registre núm.
022014031707

201402007384L

11.12.14

Anunci BOPB
registre núm.
022014032787

201402007655L

19.12.14

Anunci BOPB
registre núm.
022014033517

201402007712L

22.12.14

Anunci BOPB
registre núm.
022014033340

AB/1410467

18.08.14

Anunci DOGC
codi sol·licitud
14.223.001

Núm.
Exp.
020723GEEXT2015/
000022
020723GEEXT2015/
000022
020723GEEXT2015/
000022
020723GEEXT2015/
000022
020723GEEXT2015/
000022
020723GEEXT2015/
000022
020723GEEXT2015/
000022
020723GEEXT2015/
000022
020723GEEXT2015/
000025

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

Data
càrrec
bancari

210-931022603
201500009438

170,00

02.02.2015

210-931022603
201500009438

320,04

02.02.2015

221-431022603
201500009438

200,00

02.02.2015

410-150022603
201500009434

716,89

02.02.2015

410-150022603
201500009434

100,00

02.02.2015

410-150022603
201500009434

683,84

02.02.2015

410-150022603
201500009434

131,81

02.02.2015

421-153022603
201500009435

80,00

02.02.2015

410-150022603
201500009460

200,00

02.02.2015
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S5800004C
Entitat
Autònoma
Diari Oficial
i Public
S5800004C
Entitat
Autònoma
Diari Oficial
i Public
S5800004C
Entitat
Autònoma
Diari Oficial
i Public
S5800004C

020723GEEXT2015/
000025

213-920422603
201500009461

200,00

22.09.2014

AB/1412799

28.10.14

Anunci DOGC
codi sol·licitud
14.294.085

AB/1415186

22.12.14

Anunci DOGC
codi sol·licitud
14.349.072

020723GEEXT2015/
000025

210-931022603
201500009462

300,00

16.01.2015

22.12.14

Anunci DOGC
codi sol·licitud
14.349.071

020723GEEXT2015/
000025

210-931022603
201500009462

200,00

16.01.2015

AB/1415185

Fonaments de dret
1. L’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, permet l’acumulació de procediments,
amb unicitat en la seva resolució, quan presentin característiques que guardin identitat
substancial o íntima connexió, com ara els expedients relacionats en els antecedents.
2. D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes
despeses constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de
l’efectiva prestació dels serveis o subministraments, acreditada als expedients.
3. A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del
Reial decret esmentat quant a l’acreditació de les despeses generades i la conformitat que
n’han prestat els departaments municipals gestors.
4. Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer
en la tramitació d’alguns dels expedients que provoquen l'emissió de les factures
relacionades conforme les previsions de l'article 41 i concordants de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim, jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
5. L'òrgan competent per a l'aprovació d’aquests reconeixements de crèdit és la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament atorgada mitjançant acord plenari de data
12 de juliol de 2011, i, de conformitat amb la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013,
de 26 de setembre (BOE núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix que, si escau la seva
aprovació, l’acord sigui adoptat en sessió pública de la Junta de Govern Local, previ dictamen
de la comissió informativa competent per raó de la matèria, de conformitat amb l’article 123 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre.
6. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació
han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta
de resolució.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo
al tinent d’alcalde i regidor d’Economia i Hisenda que, previ dictamen favorable de la
Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda, validi i ordeni la
tramitació a la Junta de Govern Local de la següent proposta:
PRIMER.- Aprovar els expedients de despesa i factures que es relacionen a continuació, en
haver estat conformades pel servei gestor corresponent, i satisfer el seu import amb càrrec
a les partides pressupostàries i operacions que s’indiquen del pressupost municipal de
despeses del 2015, en pròrroga del 2014:
Interessat
NIF
Oxoid, SA
A28625804

Factura
1000354376

Data

Concepte

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

25.06.14

Subministrament
d’un suplement per
detectar la

020723-GEEXT2015/
000006

431-1722-22199
201500009247
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legionella
Oxoid, SA
A28625804

020723-GEEXT2015/
000006

431-1722-22199
201500009247

159,72

020723-GEEXT2015/
000007

331-3321-22001
201500009258

11,81

020723-GEEXT2015/
000007

331-3321-22001
201500009258

18,27

020723-GEEXT2015/
000008

430-1700-22199
201500009260

77,29

Subministrament
de reactius per al
Laboratori

020723-GEEXT2015/
000009

431-1722-22199
201500009262

417,97

30.04.14

Reparació
autoclau

020723-GEEXT2015/
000009

431-1722-21300
201500009263

881,41

FVR140138016

03.09.14

Subministrament
de 7 caixes
d’aigua

020723-GEEXT2015/
000010

213-9204-22105
201500009267

44,87

9500002503

02.06.14

Subministrament
de recanvis per
aparell Elix

020723-GEEXT2015/
000012

431-1722-22199
201500009293

575,96

00/148431

30.12.14

5.713,46

03.02.14

441-1322-21400
201500009302

134,30

4289

02.10.14

322-3400-21200
201500009321

65,80

20143096

30.11.14

322-3400-21200
201500009357

241,12

00179376

30.09.14

212-9320-22000
201500009373

263,05

00180316

31.10.14

00180323

31.10.14

FA150266

22.01.15

465

30.05.13

020723-GEEXT2015/
000013
020723-GEEXT2015/
000014
020723-GEEXT2015/
000015
020723-GEEXT2015/
000016
020723-GEEXT2015/
000019
020723-GEEXT2015/
000019
020723-GEEXT2015/
000019
020723-GEEXT2015/
000020
020723-GEEXT2015/
000021

441-1322-22000
201500009296

166.14

Subministrament
de material
d’oficina divers
Reparació d’una
bicicleta de
Guàrdia Urbana
Subministrament
de material per a
soldadura
Subministrament
de material de
construcció
Subministrament
de material
d’oficina
Subministrament
de material
d’oficina
Subministrament
de material
d’oficina
Subministrament
de cartutxos per a
pistola
Reparació d’una
bicicleta de
Guàrdia Urbana

71420242

31.07.14

Reparacions
enllumenat pista
poliesportiu Iris

71420268

31.08.14

Reparacions
enllumenat camp
de futbol Bufalà

1000355319

02.07.14

Tatarana, SL
B62818844

00005016

18.12.14

Tatarana, SL
B62818844

00005017

18.12.14

Bricoinsa, SL
B58477613

15026

10.02.15

2014-19.152

31.07.14

2014-17.018

Suministros
Gen. para
Laboratorio SL
B63479752
Suministros
Gen. para
Laboratorio SL
B63479752
Euroestrellas
Badalona, SL
B65905721
Merck
Chemicals and
Life Science
SAU
A28289247
Galcor Material
de Oficina, SL
B65220808
Manuel Gómez
Ayala
35041044S
Aceros LST
Barcelona, SL
B65903882
Badalona Gres,
SL
B60331378
GS Ofimatica,
SL
B55574313
GS Ofimatica,
SL
B55574313
GS Ofimatica,
SL
B55574313
Nidec, SL
B61293841
Peres Sport, SL
B61721643
Sociedad
Española de
Construcc
Electricas, SA
A08001182
Sociedad
Española de
Construcc
Electricas, SA

Subministrament
d’un suplement per
detectar la
legionella
Subministrament
de llibres per a
biblioteca Can
Casacuberta
Subministrament
de llibres per a
biblioteca Can
Casacuberta
Subministrament
de 5
emmarcacions

440-9243122000
201500009495
440-9243122000
201500009495

34,79

6,87

441-1322-22199
201500009393

617,10

441-1322-22199
201500009424

154,82

020723-GEEXT2015/
000023

322-3400-21200
201500009686

416,39

020723-GEEXT2015/
000023

322-3400-21200
201500009686

2.082,81
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A08001182
Antonio Cuenca
Leon
46547801X

2014107

30.12.14

Manau, SA
A08004608

94192023

15.01.15

Lluís Teixidó
Minguella
47270185X

A/1400046

14.05.14

Duerto, SL
B60298304

145433

30.11.14

Bricoinsa, SL
B58477613

15024

10.02.15

El Corte Inglés,
SA
28017895A

0092183441

18.02.15

Suministros
Gen. para
Laboratorio SL
B63479752

2015-23.110

13.02.15

Impresos Acta
immobilització
vehicles
Sprays per marcar
línies del camps de
futbol
Subministrament
de tiquets rentat
cotxes per a
Guàrdia Urbana
Portaguants
antitall per a
Guàrdia Urbana
Material de
ferreteria per a
Can Cabanyes
Subministrament
de cadires
ergonòmiques per
a Biblioteques

020723-GEEXT2015/
000024
020723-GEEXT2015/
000026
020723-GEEXT2015/
000027
020723-GEEXT2015/
000028
020723-GEEXT2015/
000031

441-1322-22199
201500009459

786,50

322-3400-21200
201500009544

2.439,36

441-1322-21400
201500009547

559,02

441-1322-22199
201500009656

726,00

440-3341-21200
201500009808

13,59

020723-GEEXT2015/
000032

331-330063200000
201500014633

Subministrament
de material per al
Laboratori

020723-GEEXT2015/
000033

431-1722-22199
201500014021

473,34

05.01.15

Subministrament
productes químics
per a Piscina
Centre

020723-GEEXT2015/
000034

322-3420-22110
201500014026

326,53

Duatis Magret,
CB
E64273055

2014

Rescabalament IBI
local C/Prim 63 int.

021025-GEEXT2014/
000023

214-3300-20200
201500007307

910,11

Constructora
d’Habitatges
B58655010

2014

021025-GEEXT2015/
000001

214-9310-20200
201500003553

500,55

Fancelli
Bernadas, CB
E64626831

2014

021025-GEEXT2015/
000002

214-3300-20200
201500004804

616,31

Inmobiliaria
Tobir, SA
A08285967

2014

021025-GEEXT2015/
000003

214-9220-20200
201500006037

2.067,32

Ribas Arino,
Juan y Cia, CB
E62011747

2014

021025-GEEXT2015/
000004

214-3200-20200
201500006047

848,66

210-9310-22603
201500014033

486,89

001-9220-22199
201500016273

725,03

Juan Suñé, SA
A08609398

Editorial
Aranzadi, SA
A81962201
Anton Guasch
Huguet
40851547M

150.377

4t trimestre quotes
comunitàries local
C/F. Layret 86-90,
2n
Rescabalament 2a
i 3a fracció IBI
local C/La Costa
13
Rescabalament IBI
locals R-7, R-8 i Q6 del passatge Riu
Congost 5-11
Rescabalament
50% IBI local
C/Sant Miquel, 55,
1r

2002125025

09.01.15

Subscripció revista

150019

18.02.15

Subministrament
de 2 banderes de
Badalona

020723FEXP2015/
000001
020723FEXP2015/
000002

2.984,83

SEGON.- Aprovar la despesa i les factures relacionades a continuació, en haver estat
conformades pel departament gestor corresponent, amb càrrec a les partides
pressupostàries i operacions que s’indiquen del pressupost municipal de despeses de
2015, en pròrroga del de 2014, havent estat satisfetes mitjançant rebut domiciliat a la Caixa
Fixa del Departament de Compres en la data que es relaciona:
Interessat
NIF
Diputació
de
Barcelona

Factura

201402007713L

Data

Concepte

Núm.
Exp.

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

Data
càrrec
bancari

22.12.14

Anunci BOPB
registre núm.
022014034379

020723GEEXT2015/

210-931022603
201500009438

170,00

02.02.2015

Ajuntament de Badalona –Secretaria General - Actes Sessió núm. 21 / 29-04-15
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

19

Secretaria General

P0800000B
Diputació
de
Barcelona
P0800000B
Diputació
de
Barcelona
P0800000B
Diputació
de
Barcelona
P0800000B
Diputació
de
Barcelona
P0800000B
Diputació
de
Barcelona
P0800000B
Diputació
de
Barcelona
P0800000B
Diputació
de
Barcelona
P0800000B
Entitat
Autònoma
Diari Oficial
i Public
S5800004C
Entitat
Autònoma
Diari Oficial
i Public
S5800004C
Entitat
Autònoma
Diari Oficial
i Public
S5800004C
Entitat
Autònoma
Diari Oficial
i Public
S5800004C

000022

201402007656L

19.12.14

Anunci BOPB
registre núm.
022014034101

201402007263L

05.12.14

Anunci BOPB
registre núm.
022014032640

201402007086L

01.12.14

Anunci BOPB
registre núm.
022014031853

201402007183L

03.12.14

Anunci BOPB
registre núm.
022014031707

201402007384L

11.12.14

Anunci BOPB
registre núm.
022014032787

201402007655L

19.12.14

Anunci BOPB
registre núm.
022014033517

201402007712L

22.12.14

Anunci BOPB
registre núm.
022014033340

AB/1410467

18.08.14

Anunci DOGC
codi sol·licitud
14.223.001

AB/1412799

AB/1415186

AB/1415185

020723GEEXT2015/
000022
020723GEEXT2015/
000022
020723GEEXT2015/
000022
020723GEEXT2015/
000022
020723GEEXT2015/
000022
020723GEEXT2015/
000022
020723GEEXT2015/
000022

210-931022603
201500009438

320,04

02.02.2015

221-431022603
201500009438

200,00

02.02.2015

410-150022603
201500009434

716,89

02.02.2015

410-150022603
201500009434

100,00

02.02.2015

410-150022603
201500009434

683,84

02.02.2015

410-150022603
201500009434

131,81

02.02.2015

421-153022603
201500009435

80,00

02.02.2015

020723GEEXT2015/
000025

410-150022603
201500009460

200,00

02.02.2015

28.10.14

Anunci DOGC
codi sol·licitud
14.294.085

020723GEEXT2015/
000025

213-920422603
201500009461

200,00

22.09.2014

22.12.14

Anunci DOGC
codi sol·licitud
14.349.072

020723GEEXT2015/
000025

210-931022603
201500009462

300,00

16.01.2015

22.12.14

Anunci DOGC
codi sol·licitud
14.349.071

020723GEEXT2015/
000025

210-931022603
201500009462

200,00

16.01.2015

TERCER.- Aprovar la reposició de l’import total de 3.302,58 euros a la Caixa Fixa habilitada
per a la cap del Departament de Compres.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
8 CG-2015/5044 DONAR COMPTE. Resolució d'Alcaldia, de data 6.03.2015,
d'aprovació de sol·licitud a la Diputació de Barcelona d'un recurs tècnic del Catàleg
de serveis 205 per a l'IMSP.
Identificació de l’expedient
Tipus de d’acte: Donar compte de la resolució d’Alcaldia, de data 6.03.2015, d’aprovació de
sol·licitud a la Diputació de Barcelona d’un recurs tècnic del Catàleg de Serveis 2015 per a
l’IMSP
Òrgan al qual s’adreça: Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda
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Junta de Govern Local
Núm. expedient: 5/SUB-1/15
Fets
Únic.- L’alcalde accidental, en data 10 de març de 2015, va dictar una resolució la part
dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
“PRIMER.- SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona el recurs tècnic del Catàleg de
Concertació 2015, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, aprovat per la
Junta de Govern de la Diputació en sessió de data 27 de novembre de 2014 i publicat al
BOPB de 9 de desembre de 2014, per a la realització de la següent actuació:
Àrea:
Àrea de Presidència
Programa:

Recursos Humans

Recurs:

Redacció de plans, projectes i informes

Actuació:

Informe jurídic sobre el reconeixement d’un nou estadi de
promoció docent a mestres de les escoles d’educació especial de
l’IMSP a partir de l’1 de setembre de 2014.

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

Dades tècniques

SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local en la propera
sessió que realitzi, a efectes de la seva ratificació, així com a la Comissió Informativa de
l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda.”
Fonaments de dret
1. De conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i
l’acord adoptat per l’Ajuntament en Ple, en sessió de data 24 de juliol de 2012 -d’adhesió
d’aquest de l’Ajuntament de Badalona al Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu
Protocol general-, la resolució de l’Alcaldia de sol·licitud de l’ajut objecte d’aquest expedient
serà ratificada en sessió pública de la Junta de Govern Local.
2. D’acord amb l’article 123.1 del ROF, en correspondre la ratificació de la resolució d’aquest
expedient a la Junta de Govern Local, per delegació de l’Ajuntament Ple, és preceptiu el
dictamen de la Comissió Informativa corresponent.
3. D’acord amb l’article 126.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, en haver estat aprovada la resolució transcrita als antecedents sense el
dictamen de la Comissió Informativa, se n’hi ha de donar compte en la propera sessió que
realitzi.
Proposta d’acord
En conseqüència, a l’empara del que preveu l’acord segon de la resolució d’Alcaldia, de
data 10.03.2015, d’aprovació de sol·licitud a la Diputació de Barcelona d’un recurs tècnic
del Catàleg de Serveis 2015 per a l’Institut Municipal de Serveis Personals IMSP,
esmentada en els antecedents d’aquesta proposta, i considerant que no hi ha cap obstacle
legal ni reglamentari proposo al tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit d’Economia i Hisenda
que elevi proposta a la Junta de Govern Local, previ coneixement de la Comissió
Informativa de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda, per donar-li compte de dita resolució
a efectes de la seva ratificació.
9 CG-2015/5045 DICTAMEN. Aprovar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona de dos
recursos materials del Catàleg de serveis 2015.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Sol·licitud a la Diputació de Barcelona de recursos materials del Catàleg
de Serveis 2015 en el marc del Pla “Xarxa de Governs locals 2012-2015”
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Interessat: Diputació de Barcelona
Núm. expedient: 5/SUB-1/15
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Referència addicional JGL 04.15
Fets
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de 2012, va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu protocol general, publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona núm. 022012013256, de 8.06.2012.
El Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” és l’instrument preferent per a l’exercici de les
funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona i el seu Protocol
general té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de les
actuacions i dels recursos que es comprenguin en el Pla de referència.
2. El Ple de l’Ajuntament de Badalona, en sessió de data 24 de juliol de 2012, va aprovar
l’adhesió d’aquest Ajuntament al Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu Protocol
general, abans esmentats, d’acord amb la clàusula setzena d’aquest Protocol.
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 27 de novembre de 2014,
va aprovar, entre d’altres, el Catàleg de concertació de l’any 2015 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”, així com el seu règim regulador i la convocatòria per a la
concessió dels recursos que s’hi inclouen. L’anunci corresponent s’ha publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 9 de desembre de 2014, núm. registre
022014032639.
4. Els recursos que la Diputació de Barcelona ofereix als ens destinataris dins del Catàleg
2014 responen a diverses tipologies:
a. Recursos tècnics, consistents en l’elaboració de treballs d’assessorament i assistència
adreçats a procurar un suport especialitzat, tècnic o jurídic, als ens locals. Inclouen la
redacció de plans, projectes i informes, així com el desenvolupament i manteniment de
sistemes d’informació i gestió.
b. Recursos econòmics, consistents en recursos dineraris adreçats al finançament de
serveis i activitats i també d’estructures de gestió locals, mitjançant transferències puntuals.
Poden ser ajuts econòmics puntuals o fons de prestació que comportin transferències
dineràries amb caràcter excepcional per al finançament de serveis i estructures de gestió
locals.
c. Recursos materials, consistents en l’actuació directa, per mitjans propis o aliens de la
Diputació de Barcelona, en el sistema de producció i prestació de serveis i activitats locals.
Aquests recursos inclouen la realització de serveis i activitats (inclou la gestió completa i
permanent d’una funció per encàrrec d’uns ens destinatari, així com també la posada a
disposició de recursos per garantir la prestació de serveis i per a la realització d’activitats
adreçades a la ciutadania), així com la provisió de béns, equips i subministraments, de
forma permanent (cessió) o temporal (prèstec).
5. El cap del Departament de Promoció Econòmica i Comerç, de l’Àrea de Promoció
Econòmica, Comerç, Consum i Turisme (Àmbit d’Economia i Hisenda), ha presentat dues
propostes de sol·licitud a la Diputació de Barcelona de préstec de carpes, recurs material
inclòs en el Catàleg 2015, adjuntant la documentació complementària requerida en el
Catàleg i que s’incorpora a l’expedient de referència.
6. En data 11 de desembre de 2014 l’alcalde va resoldre delegar la signatura electrònica de
la presentació telemàtica de les sol·licituds de subvencions del Catàleg de Concertació
2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, així com la seva tramitació, en les
següents lletrades municipals:
- Judit Barroso Guevara (secretària delegada en la comissió informativa de caràcter
permanent de l’Àmbit d’Atenció a les Persones) i Raquel Garcia Redondo (secretària
suplent en la comissió informativa de caràcter permanent de l’Àmbit d’Atenció a les
Persones).
- Carme Torrens Bartomeu (secretària delegada en la comissió informativa de caràcter
permanent de l’Àmbit de Territori.
- Remedios Hijano Cruzado (secretària delegada suplent en la comissió informativa de
caràcter permanent de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda.
Fonaments de dret
1. La normativa específica reguladora del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” està
constituïda pel Protocol General, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de
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31 de maig de 2012, que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia
d’implementació de les actuacions i dels recursos compresos en el Pla, els Règims de
concertació i les Instruccions de desplegament.
2. L’Ajuntament de Badalona, en sessió de data 24 de juliol de 2012, va aprovar l’adhesió
d’aquest Ajuntament al Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu Protocol general,
d’acord amb la clàusula setzena d’aquest Protocol.
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 27 de novembre de 2014,
va aprovar, entre d’altres, el Catàleg de concertació de l’any 2015 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”, així com el seu règim regulador i la convocatòria per a la
concessió dels recursos que s’hi inclouen. L’anunci corresponent s’ha publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 9 de desembre de 2014, núm. registre
022014032639.
4. A més de la normativa específica esmentada, el règim jurídic del Catàleg 2015 es troba
constituït per les disposicions següents:
a) L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, en
particular en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya.
b) El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
c) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.
d) El decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals de Catalunya.
e) El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
f) La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat finacera.
g) El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic.
h) La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
i) La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
j) La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
k) La Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.
l) La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
m) La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i el Reial Decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.
n) Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el
reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament de
desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona i les
Bases d’execució del pressupost general per al present exercici de la Diputació.
o) Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable.
5. En concret l’article 10.1 en relació amb l’article 57 de la Llei reguladora de les bases del
règim local (LRBRL), estableix que l’administració local i la resta d’administracions
públiques poden cooperar econòmica, tècnica i administrativament. En aquest mateix sentit
els articles 4.1 apartat d) i 4.3 LRJAPPAC disposen que en el desenvolupament de les
seves activitats, serà necessari que les administracions públiques es prestin la cooperació i
assistència necessària, per a l’eficaç exercici de les seves competències.
6. L’article 2.1 apartat d) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, enumera les subvencions com un dels
recursos de les entitats locals, i l’article 40 del mateix cos legal en regula la seva aplicació
material.
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7. D’acord amb el Catàleg de concertació de l’any 2015, la proposta de sol·licitud que es
proposa presentar està inclosa en els recursos oferts per la Diputació i compleix els
requisits establerts en l’article 8 del Catàleg esmentat.
8. D’acord amb el que estableix l’article 214 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, de l’aprovació del present acte de sol·licitud de recursos no es deriva
estrictament reconeixement i liquidació definitiu de drets i obligacions o despeses de
contingut econòmic ni ingressos per a la Corporació, per la qual cosa aquest expedient serà
sotmès a la preceptiva fiscalització en el moment en que aquesta sol·licitud s’atorgui per la
Diputació de Barcelona i l’òrgan competent de la Corporació procedeixi a la seva
acceptació, quan escaigui.
9. L’òrgan competent per adoptar aquesta resolució és la Junta de Govern Local en virtut
de l’acord del Ple de l’Ajuntament, de data 24 de juliol de 2012, pel qual, entre d’altres,
facultava la Junta de Govern Local per a la tramitació dels acords necessaris per al
desenvolupament del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu Protocol general.
De conformitat amb la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre
(BOE núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix que les corresponents propostes d’acord de
sol·licituds de subvencions siguin adoptats en sessions públiques de l’esmentat òrgan, sent
preceptiu el dictamen de la comissió informativa competent per raó de la matèria, de
conformitat amb l’article 123 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
10. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els correspongui tramitar i redactar la pertinent
proposta de resolució.
Proposta de resolució:
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo
al tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit d’Economia i Hisenda que, previ dictamen favorable
de la Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda, validi i ordeni la
tramitació a la Junta de Govern Local de la següent proposta:
PRIMER.- SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona els recursos materials del Catàleg de
Concertació 2015, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, aprovat per la
Junta de Govern de la Diputació en sessió de data 27 de novembre de 2014i publicat al
BOPB de 9 de desembre de 2014, mitjançant tramitació electrònica a través de la
Plataforma de tramitació del Pla Xarxa de Governs Locals, per a la realització de les
següents actuacions:
1.
Àrea:
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
Programa:
Desenvolupament de mercats i fires locals
Recurs:
Servei de préstec de carpes
Actuació:
Fira marinera (26 i 27 de juny de 2015)
Tipus de recurs sol·licitat: Recurs material
Documentació annexa:
Dades tècniques C1-036 (1 fitxer)
2.
Àrea:
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
Programa:
Desenvolupament de mercats i fires locals
Recurs:
Servei de préstec de carpes
Actuació:
Jornada Shopping Night Bufalà (4 de juliol de 2015)
Tipus de recurs sol·licitat: Recurs material
Documentació annexa:
Dades tècniques C1-036 (1 fitxer)
SEGON.- Comunicar aquesta resolució a la lletrada municipal senyora Remedios Hijano
Cruzado, als efectes de signatura electrònica de la sol·licitud esmentada, així com la seva
tramitació electrònica a través de la Plataforma de tramitació del Pla Xarxa de Governs
Locals, d’acord amb la resolució de l’alcalde de delegació de signatura, de data 11 de
desembre de 2014.
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Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
10 CG-2015/5046 DICTAMEN. Acceptar l'ajut atorgat per la Diputació de Barcelona en
el marc del Programa complementari de garantia de la cohesió social CODI XGL
15/X/208961.
Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 24 de juliol de 2012 va aprovar l’adhesió al Pla
de la Diputació de Barcelona “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, i el seu Protocol
General , Pla que marca les pautes per a la concertació amb la Diputació, publicat al Butlletí
Oficial de la Província de 8 de juny de 2012.
2. En data 12/03/2015 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va aprovar el
Programa complementari de garantia de la cohesió social, destinat als municipis i els
consells comarcals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona. Es concedeix als
destinataris un fons únic que poden destinar a l’execució d’actuacions relacionades amb
l’àmbit dels serveis socials i, a tal efecte, acreditar despeses de personal o de naturalesa
corrent que estiguin relacionades amb algun dels àmbits següents:
a. Cobertura de necessitats socials bàsiques.
b. Reforç als equips professionals de serveis socials.
c. Atenció a situacions urgents i/o de greu necessitat social.
d. Suport per a garantir la prestació de serveis d’atenció domiciliària i de transport adaptat.
e. Qualsevol altra situació o actuació anàloga a les assenyalades que estigui vinculada amb
la cohesió social, amb la prestació de serveis socials i amb l’àmbit de serveis socials i
d’atenció a les persones.
Segons aquest acord, per a l’efectivitat de la concessió, és necessari que l’ajuntament
presenti l’acceptació de l’ajut, com a molt tard el 30/04/2015, a través de la realització del
tràmit “C304”, d’acceptació, disponible a la Seu Electrònica de la Diputació, al “Portal de
tràmits dels ens locals i altres Administracions”.
L’acord de la Diputació, inclou la llista d’ajuntaments beneficiaris, quanties d’aquests ajuts, i
pel que fa a l’ajuntament de Badalona detalla les dades següents:
IMPORT CONCEDIT 2015 684.007,49 €
CODI XGL 15/X/208961
3. En data 18/03/2015 el cap del Departament de Programes i Producció de Serveis, ha
emès informe tècnic, al qual proposa l’acceptació del recurs objecte d’aquest expedient, així
com la seva destinació als serveis d’atenció domiciliaria, teleassistencia i d’ajuts
econòmics d’urgència social.
Així mateix, informa que “el pressupost municipal 2015 vigent, prorroga del 2014 disposa de
les partides corresponen a les despeses del servei d’atenció domiciliaria i teleassistència i
despeses d’ajuts econòmics d’urgència social”.
4. En data 14 d’abril de 2015 l’interventor ha informat favorablemet.
Fonaments de Dret
1. L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL), estableix que el municipi exercirà en tot cas, com a competències pròpies entre
altres, la protecció de la salubritat pública i l’avaluació i informació de situacions de
necessitat social i atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social.
2. D’acord amb l’article 31 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials i el Decret
legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, l’ajuntament té competències pròpies per prestar, entre d’altres, els
serveis objecte d’aquesta subvenció.
3. Pel que fa al règim jurídic, són aplicables:
El Protocol general i el Règim de concertació, esmentats als antecedents són la normativa
específica reguladora del Pla de concertació.
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Les condicions i la documentació aprovades per la Diputació en data 12/03/2015,
mencionades a l’antecedent segon.
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).
El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens de Catalunya (ROAS).
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC).
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.
4. L’art. 10.1 en relació amb l’art. 57 de la LRBRL, disposa que l’administració local i la
resta d’administracions públiques poden cooperar econòmicament, tècnica i administrativa.
D’altra banda, la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (LRJAPPAC), en els art. 4.1.d) i 4.3,
disposa que serà necessari que en el desenvolupament de les activitats de les
administracions públiques es prestin la cooperació i assistència necessàries.
5. L'art. 2.1.d) del DL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLHL), en l’art. 40, enumera i regula les subvencions
com un dels recursos de les entitats locals.
6. Segons disposa l’art. 214 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 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, els
ingressos i pagaments que se’n derivin i la recaptació, inversió i aplicació, en general dels
cabdals públics administratius, amb la finalitat que la gestió s’ajusti a les disposicions
aplicables a cada cas. En l’apartat 2n del mateix article, es determina que l’exercici
d’aquesta funció crítica o prèvia comprèn a tot acte, document o expedient susceptible de
produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviments de fons o de valors.
7. 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 l’acord sigui adoptat en sessió pública de la Junta de
Govern Local, previ dictamen de comissió informativa de l’Àmbit d’Atenció a les Persones,
de conformitat amb l’article 123 del ROFRJ, aprovat per reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre.
D’acord amb l’article 123 del ROFRJ, aprovat per reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, es requereix dictamen de comissió informativa de l’Àmbit d’Atenció a les
Persones, excepte quan s’han de prendre acords declarats urgents .
Proposta de resolució
En conseqüència i d'acord amb l'article 172 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, no hi ha cap tipus d'obstacle legal, ni reglamentari per tal
que la Junta de Govern Local, en sessió pública, previ el dictamen de la comissió
informativa de l’Àmbit d’Atenció a les Persones, a proposta de la regidora de Serveis
Socials, adopti el següent acord:
PRIMER.- ACCEPTAR l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona en el marc del
Programa complementari de garantia de la cohesió social CODI XGL 15/X/208961, per un
import de 684.007,49€, atorgat per la Diputació de Barcelona i acceptar les condicions i la
documentació establertes per la Diputació.
SEGON.- COMUNICAR aquesta resolució a la secretària delegada de l’Àmbit d’Atenció a
les Persones, a la Intervenió, i a la Tresoreria muncipals, per al seu coneixement i efectes
TERCER.- NOTIFICAR a la Diputació de Barcelona
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Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
11 CG-2015/5047 DICTAMEN. Sol.licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del
règim regulador i la convocatòria del catàleg de serveis 2015 del Pla Xarxa de
Governs Locals 2012-2015", el servei de préstec de carpes per a la Festa del Badiu
2015.
Tipus de resolució: Aprovar la sol·licitud de recursos del Catàleg de concertació 2015 del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Núm. expedient: 50/SD-2/015
Antecedents
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015 i el seu Protocol General, pla que marca les pautes
per a la concertació en tots els àmbits de l’acció de la Diputació, publicat al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de 8 de juny de 2012.
2. El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 24 de juliol de 2012 va aprovar l’adhesió de
l’Ajuntament al Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 27 de novembre de
2014 va aprovar el Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015” i el règim regulador aplicable al Catàleg de concertació de l’any 2015 del Pla
(Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 09/12/2014).
4. En data 17 d’abril de 2015, el cap del departament d’Acció Cultural ha emès un informe
justificant la necessitat de sol·licitar la següent subvenció:
ÀREA
Desenvolupament Econòmic Local
PROGRAMA
Desenvolupament de mercats i fires locals
UNITAT PRESTADORA
Oficina de Mercats i Fires Locals
RECURS
Servei de préstec de carpes
CLASSE DE RECURS
Recurs material
ÀMBIT
Provisió de béns, equips i subministraments
ACTUACIÓ
Festa del Badiu 2015
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. L’article 7 del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla, estableix que
a més del règim regulador, constitueix el règim jurídic específic del Catàleg de serveis de
l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015:
• El Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les disposicions
que el desenvolupen.
• El Catàleg de serveis de l’any 2015 i les condicions de concertació i compromisos
de qualitat que conté.
Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic del Catàleg es troba constituït
per:
a. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, en
particular, en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya.
b. El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
c. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.
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d. El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres activitats i
serveis de les entitats locals de Catalunya.
e. El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
f. La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
g. El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic.
h. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
i. La Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
j. La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
k. La Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.
l. La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
m. La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i el Reial Decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament
de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.
n. Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de
desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona i les
Bases d’Execució del pressupost general per al present exercici de la Diputació.
o. Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable.
3. L’article 10.1 en relació amb l’article 57 LRBRL, estableix que l’administració local i la
resta d’administracions públiques poden cooperar econòmica, tècnica i administrativament.
En aquest mateix sentit els articles 4.1 apartat d) i 4.3 LRJAPPAC disposen que en el
desenvolupament de les seves activitats, serà necessari que les administracions públiques
es prestin la cooperació i assistència necessària, per l’eficaç exercici de les seves
competències.
4. L’article 2.1 apartat d) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, enumera les subvencions com un dels
recursos de les entitats locals, i l’article 40 del mateix cos legal en regula la seva aplicació
material.
5. D’acord amb el que estableix l’article 214 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, de l’aprovació del present acte de sol·licitud de subvencions no es deriva
estrictament reconeixement i liquidació definitiu de drets i obligacions o despeses de
contingut econòmic ni ingressos per la Corporació, que seran definitius en el moment de la
concessió i posterior acceptació de la subvenció que escaigui.
6. En relació a la tramitació de les sol·licituds, l’article 8 de règim regulador del Catàleg de
serveis de l’any 2015 estableix en el seu apartat primer, que la concessió d’un recurs inclòs
en el Catàleg s’inicia a instància de l’ens destinatari mitjançant la presentació d’una
sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu
Electrònica Corporativa (en endavant, el Portal), a excepció dels recursos consistents en
fons de prestació.
7. L’article 5.1.b) del Protocol General del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015,
estableix que són destinataris del Pla, a banda de directament els municipis de les
comarques de Barcelona, “b. A través dels municipis dels quals depenguin, podran ser
destinataris del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, en les termes que prevegin els
règims de concertació o la normativa específica corresponent, els ens instrumentals dels
municipis de les comarques de Barcelona”.
8. L’òrgan competent per adoptar aquesta resolució és la Junta de Govern, atès que, de
conformitat amb l’acord de Ple de l’Ajuntament, adoptat el 24 de juliol de 2012, d’adhesió de
l’Ajuntament a l’esmentat Pla, es va facultar a aquest òrgan per a la tramitació dels acords
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necessaris per al desenvolupament del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015 i el seu
Protocol general.
En aquest sentit, segons la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de
setembre de 2013, les sessions de la Junta de Govern que acordin matèries delegades pel
Ple hauran de ser públiques, i els acords també hauran de passar per la comissió
informativa oportuna.
Proposta de resolució:
En conseqüència, i d’acord amb l’art. 172 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre
(ROFJEL), s’informa que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
ÚNIC.- Sol·licitar el recurs material per a dur a terme l’actuació que es relaciona a
continuació, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015, aprovat pel Ple de la
Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de 2012 (BOP 8.06.12) i la seva
convocatòria, Catàleg de concertació 2015 i règim regulador aprovats, mitjançant tramitació
electrònica a través de la Plataforma de tramitació del Pla Xarxa de Governs Locals i
d’acord a l`’activitat que s’indica a continuació i s’adjunta a la corresponent sol·licitud amb la
seva documentació annexa:
ÀREA
Desenvolupament Econòmic Local
PROGRAMA
Desenvolupament de mercats i fires locals
UNITAT PRESTADORA
Oficina de Mercats i Fires Locals
RECURS
Servei de préstec de carpes
CLASSE DE RECURS
Recurs material
ÀMBIT
Provisió de béns, equips i subministraments
ACTUACIÓ
Festa del Badiu 2015
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
12 CG-2015/5048 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit a favor de l'empresa AERONAVAL
DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA-ACISA- la quantitat de 5.415,23 euros
corresponent al manteniment de les instal·lacions semafòriques de la ciutat durant el
mes d'OCTUBRE de 2014.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 044339-GE-EXT2015/000001
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 40/FSEM-3/15
Procediment d’adjudicació: GE-EXT GE-EXT Despeses exercicis Tancats
Objecte de l’expedient: Facturació treballs de manteniment instal·lacions semafòriques de la
ciutat durant el mes d'octubre 2014.
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 10/03/2015.
Informe jurídic de data 10/03/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
25/03/2015.
Fonaments de dret
1. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei,
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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 AERONAVAL
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA ,amb NIF A2852627-5, i la despesa
corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2015 N 421 1330 21301

A

201500014157

5.415,23

SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon a
l’execució dels treballs realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent
responsable dels treballs i/o serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient
s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra
Data
Import
Aplic NIF
Tercer
0009204F000000
5

30/10/2014

5.415,23

A28526275

AERONAVAL
CONSTRUCCIONES E
INSTALACIONES, SA

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
A2852627-5
AERONAVAL CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, 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.
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 va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
13 CG-2015/5049 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit a favor de l'empresa FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES I CONTRATA, SA-FCC-la quantitat de 475.790,14 euros
correponent als treballs de neteja viària de la ciutat durant el període del 15 al 30 de
NOVEMBRE de 2014.
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Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 044339-GE-EXT2015/000002
Caràcter:Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 18/CN-8/15
Procediment d’adjudicació: GE-EXT GE-EXT Despeses exercicis Tancats
Objecte de l’expedient: Facturació treballs de neteja viària corresponent al període del 15 al 30
de novembre 2014.
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 10/03/2015
Informe jurídic de data 10/03/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
23/03/2015.
Fonaments de dret
1. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei,
estableixen que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
2. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 05/07/2011.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
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 FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA ,amb NIF A2803722-4, i la despesa
corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2015 N0421 1630 22700

A

201500014347

475.790,14

SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon a
l’execució dels treballs realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent
responsable dels treballs i/o serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient
s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra
Data
Import
Aplic
NIF
Tercer
SM1627/10
02969

17/12/2014

475.790,14

A28037224

FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SA

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
A2803722-4
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 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 va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
14 CG-2015/5050 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit per les factures presentades del
2014 corresponents a l'últim trimestre dels manteniment de les calderes.
EULEN,S.L. Import : 635,25 euros.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme i
consten a l’expedient, les següents actuacions:
Informe tècnic de data 11/02/2015.
Informe jurídic de data 11/02/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
25/02/2015.
Fonaments de dret
1. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei,
estableixen que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
2. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 05/07/2011.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
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 EULEN,S.A. ,amb NIF
A2851730-8, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2015 N 421 9331 21200

A

201500007505

635,25

SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon a
l’execució dels treballs realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent
responsable dels treballs i/o serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient
s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra
Data
Import Aplic
NIF
Tercer
2824650

30/11/2014

635,25

A28517308

EULEN, SA
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TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
A2851730-8
EULEN,S.A.
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.
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 (LRJAPPAC) 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 va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
15 CG-2015/5051 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit per les factures presentades del
2014 corresponents
a l'últim trimestre dels manteniment dels humectadors.
EULEN,S.L. Import : 449,82 euros
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme i
consten a l’expedient, les següents actuacions:
Informe tècnic de data 11/02/2015.
Informe jurídic de data 11/02/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
25/02/2015.
Fonaments de dret
1. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei,
estableixen que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
2. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 05/07/2011.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
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 EULEN,S.A. ,amb NIF
A2851730-8, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2015 N 421 9331 21200

A

201500007521

449,82
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SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon a
l’execució dels treballs realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent
responsable dels treballs i/o serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient
s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra

Data

Import

2824651

30/11/2014

449,82

Aplic

NIF

Tercer

A28517308

EULEN, SA

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
A2851730-8
EULEN,S.A.
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.
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 (LRJAPPAC) 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 va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
16 CG-2015/5052 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit per les factures presentades del
2014 corresponents
a elements de fusteria, vidrieria i mobiliari. SERVICIOS
GENERALES DE DECORACION,S.L. Import : 4.524, 42 euros
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme i
consten a l’expedient, les següents actuacions:
Informe tècnic de data 11/02/2015.
Informe jurídic de data 11/02/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
25/02/2015.
Fonaments de dret
1. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei,
estableixen que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
2. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 05/07/2011.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
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
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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 SERVICIOS
GENERALES DE DECORACION, SL ,amb NIF B5870937-9, i la despesa corresponent
contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2015 N 421 9331 21200

A

201500007569

4.524,42

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

Data

Import

08-15

30/01/2015

4.524,42

Aplic

NIF

Tercer

B58709379

SERVICIOS
GENERALES
DE
DECORACION,
SL

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
B5870937-9
SERVICIOS GENERALES DE DECORACION, SL
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.
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 va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
17 CG-2015/5053 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit per les factures presentades del
2014 corresponents a material de ferreteria servit per urgència per atendre avaries
urgents.
SUGEBE,S.L. Import 143,89 euros
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme i
consten a l’expedient, les següents actuacions:
Informe tècnic de data 11/02/2015.
Informe jurídic de data 11/02/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
25/02/2015.
Fonaments de dret
1. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei,
estableixen que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
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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 SUGEBE, SL ,amb
NIF B6038745-3, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2015 N 421 1322 21200

A

201500007530

143,89

SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon a
l’execució dels treballs realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent
responsable dels treballs i/o serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient
s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra
Data
Import
Aplic
NIF
Tercer
404001370

31/12/2014

143,89

B60387453

SUGEBE, SL

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
B6038745-3
SUGEBE, SL
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.
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 (LRJAPPAC) 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 va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
18 CG-2015/5054 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit per les factures presentades per
material de ferreteria subministrat per urgència per atendre avaries
BRICOINSA,S.L. 141,79 euros
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 0443104-FEXP2015/000003
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 563/ME-56/15
Procediment d’adjudicació: FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
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Objecte de l’expedient: material de ferreteria subministrat per urgència per atendre avaries
urgents
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme, i
consten a l’expedient, les actuacions següents:
Informe tècnic de data 03/03/2015.
Informe jurídic de data 03/03/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 27/03/2015.
Fonaments de dret
1. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei,
estableixen que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
2. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes de caràcter econòmic, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el Text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern Local, en acord
adoptat en la sessió de data 12/07/2011.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de BRICOINSA S.L.,
amb NIF B5847761-3, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària
següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2015 N 421 9331 21200

A

201500010196

141,79

SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon a
l’execució dels treballs realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent
responsable dels treballs i/o serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient
s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra
Data
Import
NIF
Tercer
15023

10/02/2015

86,94

B58477613

BRICOINSA, SL

15025

10/02/2015

54,85

B58477613

BRICOINSA, SL

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
B5847761-3
BRICOINSA S.L.
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.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
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(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 va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
19 CG-2015/5055 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit per les factures presentades per
material de ferreteria subministrat per urgència per atendre avaries. SUGEBE,S.L.
282,34 euros
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 0443104-FEXP2015/000001
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 523/ME-54/15
Procediment d’adjudicació: FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
Objecte de l’expedient: Factura corresponent a material de ferreteria subministrat per atendre
avaries urgents.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme, i
consten a l’expedient, les actuacions següents:
Informe tècnic de data 02/03/2015.
Informe jurídic de data 02/03/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 27/03/2015.
Fonaments de dret
1. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei,
estableixen que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
2. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes de caràcter economic, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el Text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern Local, en acord
adoptat en la sessió de data 12/07/2011.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de SUGEBE, SL, amb
NIF B6038745-3, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2015 N 421 9331 21200

A

201500009691

282,34

SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon a
l’execució dels treballs realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent
responsable dels treballs i/o serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient
s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra
Data
Import
NIF
Tercer
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504000044

31/01/2015

282,34

B60387453

SUGEBE, SL

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
B60387453
SUGEBE, SL
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.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
(LRJAP-PAC) accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior
Proposta de resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc
conformement.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
20 CG-2015/5056 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit per les factures presentades per
material de ferreteria subministrat per urgència per atendre avaries. FERRETERIA
PRIM,S.L. 482,38 euros
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 0443104-FEXP2015/000002
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 541/ME-55/15
Procediment d’adjudicació: FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
Objecte de l’expedient: material de ferreteria subministrat per urgència per atendre avaries
urgents.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme, i
consten a l’expedient, les actuacions següents:
Informe tècnic de data 27/02/2015.
Informe jurídic de data 03/03/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 27/03/2015.
Fonaments de dret
1. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei,
estableixen que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
2. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions de caràcter econòmic , inicialment seria
l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el Text refós
de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi dotació
pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant, l’Ajuntament
Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern Local, en acord adoptat en la
sessió de data 12/07/2011.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
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En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de FERRETERIA PRIM
S.L., amb NIF B6440035-1, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària
següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2015 N 421 9331 21200

A

201500009703

482,38

SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon a
l’execució dels treballs realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent
responsable dels treballs i/o serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient
s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra
Data
Import
NIF
Tercer
01500002

08/01/2015

167,02

B64400351

FERRETERIA
SL

PRIM,

01500349

04/02/2015

315,36

B64400351

FERRETERIA
SL

PRIM,

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
B6440035-1
FERRETERIA PRIM S.L.
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.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
21 CG-2015/5057 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit per les factures presentades del
2014 corresponents a material de ferreteria servit per urgència per atendre avaries
urgents.
PINTURAS CORBACHO,S.L. Import : 67,22 euros
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme i
consten a l’expedient, les següents actuacions:
Informe tècnic de data 11/02/2015.
Informe jurídic de data 11/02/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
25/02/2015.
Fonaments de dret
1. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei,
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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 PINTURAS
CORBACHO S.L. ,amb NIF B6049467-1, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació
pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2015 N 421 9331 21200

A

201500007565

67,22

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

Data

Import

A/119563

06/11/2014

67,22

Aplic

NIF

Tercer

B60494671

PINTURAS CORBACHO DECORACION, SL

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
B6049467-1
PINTURAS CORBACHO S.L.
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.
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 va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
22 CG-2015/5058 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit per les factures presentades del
2014 corresponents a subministrament de material de ferreteria servit per urgència
per atendre avaries urgents. BRICOINSA,S.L. Import : 228,34 euros
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme i
consten a l’expedient, les següents actuacions:
Informe tècnic de data 11/02/2015.
Informe jurídic de data 11/02/2015.
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Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
25/02/2015.
Fonaments de dret
1. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei,
estableixen que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
2. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 05/07/2011.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
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 BRICOINSA S.L.
,amb NIF B5847761-3, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària
següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2015 N 421 9331 21200

A

201500007563

228,34

SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon a
l’execució dels treballs realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent
responsable dels treballs i/o serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient
s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra
Data
Import
Aplic
NIF
Tercer
14407

06/11/2014

228,34

B58477613

BRICOINSA, SL

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
B5847761-3
BRICOINSA S.L.
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.
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 (LRJAPPAC) 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 va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
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23 CG-2015/5059 DICTAMEN. Reconèixer crèdit per un import de 1.510,17 eur. a
l'empresa Endesa Energia XXI SL.
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 10/03/2015.
Informe jurídic de data 23/03/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
27/03/2015.
Fonaments de dret
1. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei,
estableixen que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
2. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 12/07/2011.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor d’Endesa Energia XXI
SLU, amb NIF
B-82846825, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació
pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2015 N 421 9331 22100

A

201500014123

1.510,17

SEGON.- Aprovar les factures incorporades a l’expedient, les quals corresponen a consum
elèctric, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent responsable dels treballs i/o
serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient s’ha complert la normativa
de pertinent aplicació:
Núm. Fra
Data
Import
Aplic
NIF
Tercer
B-82846825
0812241-SA64
12/12/2014
910,24
ENDESA ENERGIA
XXI, SLU
0848306-SA67 2014

22/12/2014

307,54

0848331-SA68

18/12/2014

228,93

SFC01N028355

08/11/2013

63,46

B-82846825

B-82846825

B-82846825

ENDESA ENERGIA
XXI, SLU
ENDESA ENERGIA
XXI, SLU
ENDESA ENERGIA
XXI, SLU

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
B-82846825
ENDESA ENERGIA XXI, SLU
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
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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 (LRJAPPAC) 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 va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
24 CG-2015/5060 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit a favor de l'Associació Alvent amb
NIF G-64977051 corresponent al Mercat del trasto-Primavera 2014, per un import de
1.345,30 euros.
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 27/03/2015.
Informe jurídic de data 27/03/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
27/03/2015.
Fonaments de dret
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.”
L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 12/07/2011.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de ASSOCIACIO
ALVENT ,amb NIF G-64977051, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació
pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2015 N 431 1724 22799

A

201500017487

1.345,30

SEGON.- Aprovar la factura incorporada a l’expedient, la qual correspon a l’execució dels
treballs realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent responsable dels
treballs i/o serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient s’ha complert la
normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra
Data
Import
Aplic
NIF
Tercer
006/2014

18/05/201
4

1.345,3
0

G6497705
1

ASSOCIACIO
ALVENT

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:

Ajuntament de Badalona –Secretaria General - Actes Sessió núm. 21 / 29-04-15
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

44

Secretaria General

G-64977051
ASSOCIACIO ALVENT
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
25 CG-2015/5061 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit a favor de David Humet Garcia,
per import de 2.843,50 euros, factura 15.005, reparació clauer electrònic G.U.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme, i
consten a l’expedient, les actuacions següents:
Informe tècnic de data 20/02/2015.
Informe jurídic de data 20/02/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 17/03/2015.
Fonaments de dret
1r.- La falta de tramitació de l'expedient de contractació de conformitat amb les normes de
la legislació de contractes de les administracions públiques suposa prescindir total i
absolutament del procediment establert, determinant la nul·litat de ple dret article (62-1-e
de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú i com a tal no convalidables de conformitat amb l'article 67 de la Llei esmentada).
2n.- Del que s'ha exposat és constata que s'ha omès el compliment de les formalitats
establertes, la qual cosa determina la inexistència o nul·litat del contracte.
3r.- No obstant això, aquesta conclusió ha d'ésser matisada per la doctrina jurisprudencial
que harmonitza el formulisme de la contractació administrativa amb el criteri recollit en
l'article 1.254del Codi civil, pel qual tenint en compte que si el contractant ha complert el
que se li va encarregar, si l’ajuntament no abona el seu import és produiria una situació
contraria a la justícia commutativa i un enriquiment injust o sense causa que l'ordenament
jurídic no pot acollir.
4r.- El Tribunal Suprem (STS 11/5/2004, STS 22/1/1975, STS 10/11/1975,STS 9/2/1979,
entre altres) s’ha pronunciat en quan a la qüestió de l’enriquiment injust. La sentencia de
28 de gener de 1956 i la doctrina de la Sala Primera i de la Sala del Contenciós han
considerat com a requisits per a la procedència de l’acció d’enriquiment injust o sense
causa els següents:
a.L’enriquiment o augment del patrimoni del enriquit , constituït per qualsevol
avantatge o atribució patrimonial abocada a produir efectes definitius.
L’empobriment de qui reclama o d’aquell en el nom del qual es reclama, pecuniàriament
apreciable, entès en el seu més ampli sentit, sempre que no provingui del comportament
del que ho sofreix.
b.La falta de causa o de justificació de l’enriquiment i del correlatiu empobriment.
5è.- Constatada l'efectiva realització per l'empresa del servei encomanat segons la
documentació que s'acompanya, no poden restar sense la corresponent compensació
econòmica per l'import o quantia consignat a la factura conformada. Ja que del contrari, de
no efectuar-se el pagament, es produiria un enriquiment injust de l'hisenda municipal, com ja
té declarat la jurisprudència del Tribunal Suprem de forma reiterada.
c.La relació causal entre l’empobriment i l’enriquiment, de forma que aquest sigui
l’efecte d‘aquell. O dit en altres termes que a l’enriquiment segueixi un correlatiu
empobriment.
6è. Conseqüentment, l’ajuntament de Badalona resta obligat en dret a realitzar el pagament
de la factura a dalt ressenyada.
7è. L’òrgan competent per aprovar aquest expedient es, previ dictamen de la CIAMB, per
delegació del Ple de la Corporació de data 12/07/201, la Junta de Govern Local en sessió
pública (STC161/2013 de 26 de setembre,BOE núm. 254 de 23 d’octubre) .
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
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Junta de Govern Local en sessió pública, adopti la següent proposta i la converteixi en
resolució.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de DAVID HUMET
GARCIA, amb NIF 34734828-K, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació
pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2015 N 441 1322 21300

A

201500009046

2.843,50

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

Núm. Fra

Data

15-005

21/01/2015

Import
2.843,50

NIF

Tercer

34734828K

HUMET GARCIA, DAVID

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
34734828K

HUMET GARCIA, DAVID

.../....
/....
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 va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
26 CG-2015/5062 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit pagament factura 201501000017,
corresponent al servei de fil musical a les dependències de la Guàrdia Urbana a favor
de TELEFONICA ON THE SPOT SERVICES, SAU.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme, i
consten a l’expedient, les actuacions següents:
Informe tècnic de data 04/02/2015.
Informe jurídic de data 04/02/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 13/03/2015,
al qual diu: “En el dia d’avui es comptabilitza la despesa pel concepte de referència, per
l’import i a la partida detallats més amunt....No obstant això, es posa de manifest als efectes
oportuns, que malgrat tractar-se d’un contracte menor dels que segons la vigent normativa
de contractació n’hi hauria prou amb la incorporació de la factura a l’expedient i la seva
aprovació, l’incompliment dels procediments interns al haver realitzat l’encàrrec de paraula,
a més a més de no garantir l’existència del crèdit, no justifica tampoc la idoneïtat, la
conveniència i la necessitat de la contractació”
Fonaments de dret
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1r.- La falta de tramitació de l'expedient de contractació de conformitat amb les normes de
la legislació de contractes de les administracions públiques suposa prescindir total i
absolutament del procediment establert, determinant la nul·litat de ple dret article (62-1-e
de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú i com a tal no convalidables de conformitat amb l'article 67 de la Llei esmentada).
2n.- Del que s'ha exposat és constata que s'ha omès el compliment de les formalitats
establertes, la qual cosa determina la inexistència o nul·litat del contracte.
3r.- No obstant això, aquesta conclusió ha d'ésser matisada per la doctrina jurisprudencial
que harmonitza el formulisme de la contractació administrativa amb el criteri recollit en
l'article 1.254del Codi civil, pel qual tenint en compte que si el contractant ha complert el
que se li va encarregar, si l’ajuntament no abona el seu import és produiria una situació
contraria a la justícia commutativa i un enriquiment injust o sense causa que l'ordenament
jurídic no pot acollir.
4r.- El Tribunal Suprem (STS 11/5/2004, STS 22/1/1975, STS 10/11/1975,STS 9/2/1979,
entre altres) s’ha pronunciat en quan a la qüestió de l’enriquiment injust. La sentencia de
28 de gener de 1956 i la doctrina de la Sala Primera i de la Sala del Contenciós han
considerat com a requisits per a la procedència de l’acció d’enriquiment injust o sense
causa els següents:
a.L’enriquiment o augment del patrimoni del enriquit , constituït per qualsevol
avantatge o atribució patrimonial abocada a produir efectes definitius.
L’empobriment de qui reclama o d’aquell en el nom del qual es reclama, pecuniàriament
apreciable, entès en el seu més ampli sentit, sempre que no provingui del comportament
del que ho sofreix.
b.La falta de causa o de justificació de l’enriquiment i del correlatiu empobriment.
5è.- Constatada l'efectiva realització per l'empresa del servei encomanat segons la
documentació que s'acompanya, no poden restar sense la corresponent compensació
econòmica per l'import o quantia consignat a la factura conformada. Ja que del contrari, de
no efectuar-se el pagament, es produiria un enriquiment injust de l'hisenda municipal, com
ja té declarat la jurisprudència del Tribunal Suprem de forma reiterada.
c.La relació causal entre l’empobriment i l’enriquiment, de forma que aquest sigui
l’efecte d‘aquell. O dit en altres termes que a l’enriquiment segueixi un correlatiu
empobriment.
6è. Conseqüentment, l’ajuntament de Badalona resta obligat en dret a realitzar el pagament
de la factura a dalt ressenyada.
7è. L’òrgan competent per aprovar aquest expedient es, previ dictamen de la CIAMB, per
delegació del Ple de la Corporació de data 12/07/201, la Junta de Govern Local en sessió
pública (STC161/2013 de 26 de setembre,BOE núm. 254 de 23 d’octubre) .
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, en sessió pública, previ dictamen favorable de la Comissió
Informativa de l’Àmbit del Territori, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de TELEFONICA ON
THE SPOT SERVICES, SAU, amb NIF A7896757-7, i la despesa corresponent contreta a
l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

2015 N 441 1322 22799

A

201500006056

Import
568,19

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:
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Núm. Fra

Data

Import

NIF

Tercer

201501000017

08/01/2015

568,19

A78967577

TELEFONICA ON THE SPOT
SERVICES, SAU

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
A78967577
TELEFONICA ON THE SPOT SERVICES, SAU
.../...
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 va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
27 Proposicions urgents.
CG-2015/5065 PROPOSTA. Aprovar el reconeixement de crèdit per el pagament de la
factura presentada per NEXTRET, S.L.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència per al pagament de la
factura presentada per NEXTRET, S.L. (Nif. B6034552-7) per un import de 2.965,76 euros,
s’han portat a terme, i consten a l’expedient, les següents actuacions:
Informe tècnic de data 24/03/2015.
Informe jurídic de data 24/03/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 15/04/2015.
Vist que, la factura no va ser entrega a la Intervenció General de l’Ajuntament de Badalona
en l’exercici pressupostari corresponent a 2014, encara que els treballs es van executar
correctament.
Atès que, l’esmentada factura es el resultat dels serveis realitzats l’any 2014 per Nextret,
S.L.
Vist que l’esmentada factura ha estat conformada pel tècnic competent responsable dels
serveis realitzats.
Fonaments jurídics
Respecte de la normativa aplicable, ens hem de remetre al Text Refós de la Llei d’Hisendes
Locals i al RD 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei.
Concretament, l’article 26.2 b) del RD 500/1990 (i en els mateixos termes l’article 176
TRLHL) estableix que “S’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 05/07/2011.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ.
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de
Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de NEXTRET, SL
,amb NIF B6034552-7, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària
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següent:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2015 N 102 4910 22799

A

201500016925

2.965,76

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

Data

Import

TF50204

30/01/2
015

2.965,
76

Aplic

Nif

Tercer

B60345
527

NEXTRET, SL

TERCER.- Procedir, conseqüentment, a l’abonament, en els termes que determina la llei,
de l’import de 2.965,76 euros a NEXTRET, S.L. amb NIF B6034552-7.
QUART.- Comunicació aquesta resolució a:
B6034552-7
NEXTRET, SL
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/201, dono plena conformitat al 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.
Badalona, 20/04/2015
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 va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
CG-2015/5066 PROPOSTA. Aprovar el reconeixement de crèdit per el pagament de la
factura presentada per INDISEG EVOLIUM GROUP, S.L.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència per al pagament de la
factura presentada per INDISEG EVOLIUM GROUP, S.L. (Nif. B6550168-6) per un import
de 7.813,58 euros, s’han portat a terme, i consten a l’expedient, les següents actuacions:
Informe tècnic de data 24/03/2015.
Informe jurídic de data 24/03/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
15/04/2015.
La despesa abans esmentada s’ha de tramitar en l’exercici pressupostari vigent
(2015) per un error administratiu.
Fonaments jurídics
Respecte de la normativa aplicable, ens hem de remetre al Text Refós de la Llei d’Hisendes
Locals i al RD 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei.
Concretament, l’article 26.2 b) del RD 500/1990 (i en els mateixos termes l’article 176
TRLHL) estableix que “S’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
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refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 05/07/2011.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de
Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de INDISEG EVOLIUM
GROUP, S.L. , amb NIF B6550168-6, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació
pressupostària següent:
Aplicacions
Id.Op
Núm. Op
Import
Pressupostàries
2015 N 102 4910 21602

A

201500016928

7.813,58

SEGON.- Vista la factura incorporada a l’expedient, la qual correspon a l’execució del
treballs realitzats, que ha estat conformada pel tècnic municipal competent responsable
dels treballs i/o serveis, i que es detalla a continuació, i atès que segons l’informe jurídic,
precedent a l’expedient s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm
Data
Im
Nif
Tercer
. Fra
po
rt
FC1
24/0
7.
B65
INDISEG
EVOLIUM
42/20
81
5016
GROUP, SL
049
14
3,
86
2
58
TERCER.- Procedir, conseqüentment, a l’abonament, en els termes que determina la
llei, de l’import de 7.813,58 euros a INDISEG EVOLIUM GROUP, S.L. amb NIF
B6550168-6
QUART.- Comunicar aquesta resolució a:
B6550168-6
INDISEG EVOLIUM GROUP, S.L.
Badalona, 20/04/2015
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.
Badalona, 20/04/2015
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 va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
CG-2015/5063 PROPOSTA. Aprovar l'expedient de contractació , plecs, licitació,
despesa del subministrament, a títol d'arrendament sense opció a compra, de 36
fotocopiadores i 2 impressores, per a diversos departaments municipals de
l'Ajuntament de Badalona.
Identificació de l’expedient
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Tipus de resolució:Aprovació de l’expedient de contractació, plecs, despesa, licitació i
obertura del procediment obert per a l’adjudicació del contracte de subministrament, a títol
d’arrendament sense opció de compra, de 36 fotocopiadores (equips multifunció) i 2
impressores, per a diversos departaments municipals de l’Ajuntament de Badalona.
Òrgan que resol: La Junta de Govern Local
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient: 21/OBR- 7/14
Fets
1.En data 4 d’abril de 2014 el responsable de Recursos Humans i Materials del Servei de
la Guàrdia Urbana del municipi de Badalona va emetre un informe en què posà de
manifest la necessitat de dotar el despatx dels coordinadors d’ aquest Servei d’ una
impressora amb caràcter urgent.
2.En data 28 d’abril de 2014 la cap del Departament de Consum de l’ Àrea de Promoció
Econòmica, Comerç, Consum i Turisme va emetre un informe en què posà de manifest la
necessitat de dotar el seu Departament dels mitjans adients per oferir una atenció de
qualitat al públic que es dirigeix a l’ esmentat Departament en defensa dels seus drets.
3.En data 13 de maig de 2014 el Servei d’ Informàtica i TiC de l’ Àmbit de Govern va
emetre un informe en què posà de manifest la necessitat d’ endegar un procediment per
tal d’ adjudicar un contracte de subministrament de 24 fotocopiadores i 2 impressores, a
títol d’ arrendament sense opció de compra, per a diversos departaments municipals de l’
Ajuntament així com també la conveniència d’ introduir diverses novetats quant als
requeriments tècnics d’ alguna de les màquines objecte d’aquest contracte als efectes de
realitzar la signatura digital de documents escanejats i còpia autèntica.
4.A la vista de la documentació antecedent, que consta incorporada en l’ expedient de
referència, la cap del Departament de Compres va emetre en data 23 de maig de 2014 un
informe en què proposà al Departament Central de Contractació l’ inici de la tramitació del
procediment administratiu que correspongui en ares a adjudicar el contracte de referència.
Aquest informe s’acompanyà del Plec de prescripcions tècniques particulars que es
proposava per regir l’ esmentat contracte, datat del mateix dia .
5.En data 26 de maig de 2014 va tindre entrada en aquestes dependències tota la
documentació tècnica precedent.
6.A la vista de dita documentació, en data 30 de maig de 2014 la cap del Servei Promoció
Ciutat i Serveis va dictar una resolució d’ incoació de l’ expedient administratiu en ares a
adjudicar dit contracte.
7.En la mateixa data la lletrada sotasignada va elaborar el plec de clàusules
administratives particulars que proposava per regir-lo i va emetre un informe jurídic que
acompanyava l’esmentat plec. L’ expedient així format s’ acompanyava també del
document comptable (retenció de crèdit) que havia de servir per atendre la despesa que s’
estimava que se’n derivaria d’ aquest contracte per a l’ any 2014 (RC número
201400041708, per import de 21.613,33 euros) .
8.En data 4 de juny de 2014 es va donar trasllat de l’ expedient de referència als
departaments de Secretaria i Intervenció General per a l’ emissió dels seus preceptius
informes previs de conformitat amb els previsions de la Disposició Addicional Segona del
RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’ aprovà el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP).
9.Informat favorablement l’ expedient de referència pel secretari general en data 6 de juny
de 2014, se’n donà trasllat al Departament d’ Intervenció Municipal.
10.En data 17 de juliol de 2014 l’ expedient va ésser retornat a les dependències del
Departament Central de Contractació amb tot un seguit d’ observacions i/o suggeriments
formulats en data 4 de juliol per l’interventor general i que versen sobre:
- Clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte
(en endavant, PCAP): Aquesta intervenció entén que en el present expedient hi ha dos
tipus de despeses, una pel concepte d’ arrendament de les màquines i un altre pel
concepte de manteniment de les màquines. Per això, s’ hauria d’ incorporar la partida
pressupostària adient per cada tipus de despesa.
- Clàusula 17.7 PCAP: S’ hauria d’ establir cada quan es demanaran els butlletins de
Ajuntament de Badalona –Secretaria General - Actes Sessió núm. 21 / 29-04-15
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

51

Secretaria General

cotitzacions de la seguretat social.
- Clàusula 21 PCAP: No queda justificat en l’ expedient les penalitzacions diàries superiors
al 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (art. 212.4 del TRLCSP).
Respecte a l’ execució defectuosa es regulen penalitats però no en funció de la gravetat
de l’ incompliment (art. 212.1 del TRLCSP).
- A més a més, per tal de poder valorar aquest contracte en la totalitat de la realitat de
l’Ajuntament, es sol·licita informe dels contractes en vigor de fotocopiadores i impressores,
data de finalització dels mateixos, el detall de les màquines (fotocopiadores i impressores),
on estan ubicades, estimació anyal de còpies de cada màquina.
- Finalment, i com a recomanació, respecte pel que a l’ opció triada d’ arrendament sense
opció de compra, aquesta Intervenció, des d’ un punt de vista formal i econòmic, considera
que s’ hauria d’ haver valorat o estudiat els avantatges i desavantatges de altres opcions
com per exemple amb opció de compra des de la vessant econòmica, de gestió,...
11. En la mateixa data les observacions abans transcrites es van posar en coneixement de
la cap del Departament de Compres qui, en data 27 d’ agost de 2014 va sol·licitar l’
anul·lació de la RC efectuada per poder gestionar la continuïtat del servei de
fotocopiadores mentrestant no en resultes escollit un altre o altres adjudicatari/s del
procediment que s’ endegava i en data 24 de setembre de 2014 va emetre el nou plec de
prescripcions tècniques particulars que proposava per regir el contracte de referència així
com també un informe tècnic complementari.
12. La darrera versió del plec de prescripcions tècniques particulars que es proposa per
regir aquest contracte es va recepcionar en el Departament Central de Contractació en
data 3 d’ octubre de 2014. No obstant això, havent-se reprès la tramitació d’ aquest
expedient l’ any 2015, amb data 12 de febrer de 2015 s’ ha sol·licitat al Departament de
Compres l’ emissió d’ un nou plec tècnic amb els aspectes de finançament actualitzats al
present exercici. Aquest document ha tingut entrada en aquestes dependències en data el
dia 20 de març de 2015, però amb una nova incorporació a l’objecte del contracte tal com
s’explica al nou informe de motivació de data 18 de marc per la cap del Departament de
compres que diu entre d’altres el següent;
(..)..la sotasignant considera adient, a més d’ atendre els requeriments del Departament
d’Intervenció municipal abans descrits amb la redacció del nou plec de prescripcions
tècniques particulars que s’ acompanya a aquest document i d’ actualitzar tots els
aspectes de finançament per atendre la despesa que se’n pugui derivar del contracte o
contractes sorgit/s arran la tramitació d’ aquest procediment, incloure en l’ objecte del
contracte de referència 12 màquines més, 11 d’ aquestes perquè els seus contractes de
renting finalitzen properament, concretament els dies 31/09/2015 i 31/10/2015 i 1 més per
a la nova Biblioteca Canyadó (consta en l’ expedient documentació acreditativa de dita
petició).
Respecte aquesta darrera cal assenyalar que en un primer moment es considerà l’ opció
de trasllat d’ una màquina de l’ SBAS 2 a la ubicació d’ aquesta nova Biblioteca però,
havent-se considerat necessari que l’ SBAS 2 en disposi de dues màquines atenent la
tipologia de serveis que presta, s’ ha considerat adient incloure l’ equip multifunció per a la
Biblioteca esmentada en aquesta licitació i buscar una solució transitòria per a l’ interval de
temps que existeixi entre l’ obertura d’ aquesta Biblioteca i la seva posada en
funcionament fins que el procediment que ara s’ endega es resolgui.
Consta inserit en l’ expedient de referència un informe tècnic complementari emès pel
Servei d’ Informàtica i TIC on consten les dades actualitzades d’ aquest subministrament i
on s’ exposa, entre d’ altres, els avantatges de realitzar aquesta tipologia de
subministrament a títol d’ arrendament sense opció de compra.
Així doncs, d’ acord amb tot l’ exposat, constitueix l’ objecte d’ aquest contracte el
subministrament, a títol d’arrendament sense opció de compra, posada en marxa i
manteniment inclosos, de 35 fotocopiadores (equips multifunció) i 2 impressores per a
diversos departaments municipals d’aquest Ajuntament, dividit en sis lots, d’acord amb les
condicions establertes al Plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest
contracte, per un termini de 48 mesos per a les màquines que han de lliurar-se i instal·larse el dia 01/09/2015, de 47 mesos per a les màquines la instal·lació de les quals s’ ha de
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fer el dia 01/10/2015 i de 46 mesos per a les que s’han de lliurar el dia 01/11/2015 de
manera que el/s contracte/s sorgit/s finalitzi/n en la seva totalitat el dia 31/08/2019.” (..)..
13.A la vista de la nova documentació tècnica, constitueix l’ objecte d’ aquest contracte el
subministrament, a títol d’arrendament sense opció de compra, posada en marxa i
manteniment inclosos, de 36 fotocopiadores (equips multifunció) i 2 impressores per a
diversos departaments municipals d’aquest Ajuntament, d’acord amb les condicions
establertes al Plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest contracte.
14.Atenent les diverses característiques tècniques de les màquines a subministrar, s’ ha
dividit l’objecte d’ aquest contracte en 6 lots, essent la seva composició la que es detalla a
continuació:
- Lot 1, format per 17 fotocopiadores (equips multifunció) digitals làser en blanc i negre
- Lot 2, format per 12 fotocopiadores (equips multifunció) digitals làser en blanc i negre
amb certificat digital
- Lot 3, format per 5 fotocopiadores (equips multifunció) digitals làser en blanc i negre i
color amb certificat digital
- Lot 4, format per 1 fotocopiadora (equip multifunció) digital làser en blanc i negre i color
de gran tirada
- Lot 5, format per 1 fotocopiadora (equip multifunció) digital làser en blanc i negre de gran
tirada
- Lot 6, format per 2 impressores digitals làser en blanc i negre
15.En quant a la durada d’ aquest amb independència que el contracte o contractes que
se’n pugui/n derivar de la tramitació d’aquest expedient, es formalitzi/n amb anterioritat al
dia 1 de setembre de 2015, la durada d’aquest contracte s’estableix en 48 mesos (4 anys)
per a les màquines que han de ser instal·lades el dia 1 de setembre de 2015, de 47 mesos
per a les màquines que han de ser instal·lades el dia 1 d’ octubre de 2015 i de 46 mesos
per a les màquines que han de ser instal·lades el dia 1 de novembre de 2015, d’acord amb
el calendari d’instal·lació que consta en l’annex 1 d’aquest plec per cadascuna de les
màquines.
D’aquesta manera, el contracte o contractes que en sorgeixin de la tramitació d’aquest
procediment finalitzaran tots el dia 31 d’ agost de 2019 i això facilitarà la preparació d’una
nova licitació per tal d’adjudicar el subministrament que constitueix el seu objecte.
16. El valor estimat del contracte, atenent la seva durada, és de 319.906,75 €, IVA exclòs,
i comprèn l’import de l’arrendament de les màquines objecte d’aquest contracte durant la
seva vigència així com també dels consums de còpies/impressions que s’estimen durant
aquesta.
17. El pressupost màxim de licitació d’ aquest contracte s’ ha fixat en 387.087,17 euros, a
raó de 319.906,75 € el valor base del contracte i 67.180,42 euros en concepte d’ IVA al
tipus del 21% i es distribueix per lots de la següent manera:
- Lot 1: 62.950,25 euros (IVA inclòs), a raó de 52.025,00.- euros el valor base i 10.925,25
euros l’ import de l’IVA al tipus del 21% vigent.
- Lot 2: 58.182,85 euros (IVA inclòs), a raó de 48.085,00 euros el valor base i 10.097,85
euros l’ import de l’IVA al tipus del 21% vigent.
- Lot 3: 87.261,27 euros (IVA inclòs), a raó de 72.116,75 euros el valor base i 15.144,52
euros l’ import de l’ IVA al tipus del 21% vigent.
- Lot 4: 144.958,00 euros (IVA inclòs), a raó de 119.800 euros el valor base i 25.158,00
euros l’ import de l’ IVA al tipus del 21% vigent.
- Lot 5: 25.022,80 euros (IVA inclòs), a raó de20.680,00 euros el valor base i 4.342,80
euros l’ import de l’ IVA al tipus del 21% vigent.
- Lot 6: 8.712,00 euros (IVA inclòs), a raó de 7.200,00 euros el valor base i 1.512,00 euros
l’ import de l’ IVA al tipus del 21% vigent.
18. El sistema de determinació del preu del contracte és per preus unitaris, de manera que
els empresaris que vulguin participar en aquest procediment (ja sigui per un lot només o
per als dos lots en què s’ ha dividit el seu objecte) hauran de formular les seves ofertes seguint el model de proposició econòmica de l’ Annex I d’ aquest plec - igualant o millorant
a la baixa els preus unitaris màxims de licitació (IVA exclòs) establerts per al concepte
arrendament i per a les còpies/impressions que es detallen a continuació, en funció del lot
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o lots per al/s qual/s licitin:
Cas de concórrer per al lot 1:
17 Equips multifunció digitals làser en b/n., per un import estimatiu de 52.025,00 €, més el
21% d’IVA (10.925,25 €), sent el total 62.950,25 €, desglossat de següent forma:
Preu unitari màxim de licitació per arrendament/mensual/màquina:
48,00 €, més el 21% d’IVA (10,08 €), sent el total 58,08 €.
Preu unitari màxim de licitació per còpia/impressió:
0,0060 €, més el 21% d’IVA (0,0013 €), sent el total 0,0073 €.
Cas de concórrer per al lot 2:
12 Equips multifunció digitals làser en b/n (amb certificat digital), per un import estimatiu de
48.085,00 €, més el 21% d’IVA (10.097,85 €), sent el total 58.182,85 €, desglossat de
següent forma:
Preu unitari màxim de licitació per arrendament/mensual/màquina:
60,00 €, més el 21% d’IVA (12,60 €), sent el total 72,60 €.
Preu unitari màxim de licitació per còpia/impressió:
0,0060 €, més el 21% d’IVA (0,0013 €), sent el total 0,0073 €.
Cas de concórrer per al lot 3:
5 Equips multifunció digitals làser en b/n + color (amb certificat digital), per un import
estimatiu de 72.116,75 €, més el 21% d’IVA (15.144,52 €), sent el total 87.261,27 €,
desglossat de la següent forma:
Preu unitari màxim de licitació per arrendament/mensual/màquina:
112,00 €, més el 21% d’IVA (23,52 €), sent el total 135,52 €.
Preu unitari màxim de licitació per còpia/impressió:
B/N: 0,0065 €, més el 21% d’IVA (0,0014€) sent el total 0,0079 €.
COLOR: 0,0550 €, més el 21% d’IVA (0,0116 €) sent el total 0,0666 €.
Cas de concórrer per al lot 4:
1 Equip multifunció digital làser b/n i en color, per un import estimatiu de 119.800,00 €,
més el 21% d’IVA (25.158,00 €), sent el total 144.958,00 €, desglossat de la forma
següent:
Preu unitari màxim de licitació per arrendament/mensual/màquina:
150,00€, més el 21% d’IVA ( 31,50 €), sent el total 181,50 €.
Preu unitari màxim de licitació per/ còpia/impressió:
B/N: 0,0065 €, més el 21% d’IVA ( 0,0014€) sent el total 0,0079 €.
COLOR: 0,0550 €, més el 21% d’IVA (0,0116 €) sent el total 0,0666 €.
Cas de concórrer per al lot 5:
1 Equip multifunció digital làser en b/n, per un import estimatiu de 20.680,00 €, més el 21%
d’IVA (4.342,80 €), sent el total 25.022,80 €, desglossat de la forma següent:
Preu unitari màxim de licitació per arrendament/mensual/màquina:
190,00 €, més el 21% d’IVA (39,90 €), sent el total 229,90 €.
Preu unitari màxim de licitació per còpia/impressió:
0,0050 €, més el 21% d’IVA (0,00105 €), sent el total 0,00605 €.
Cas de concórrer per al lot 6:
2 Impressores digitals làser de gran volum, per un import estimatiu de 7.200,00 €, més el
21% d’IVA (1.512,00 €), sent el total 8.712,00 €, desglossat de següent forma:
Preu unitari màxim de licitació per arrendament/mensual/màquina:
35,00 €, més el 21% d’IVA (7,35 €), sent el total 42,35 €.
Preu unitari màxim de licitació per còpia/impressió:
0,0060 €, més el 21% d’IVA (0,0013 €), sent el total 0,0073 €.
Els preus unitaris a què s’ ha fet referència constitueixen les xifres màximes per sobre de
les quals s’estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitació i seran
excloses.
19. El preu definitiu del contracte serà el que resulti de multiplicar el preu adjudicat per
còpia/impressió pel número de còpies/impressions que s’ hagin realitzat amb les màquines
objecte del lot de què es tracti durant la vigència d’ aquest contracte, afegint-li el preu que
pel concepte arrendament hagi resultat adjudicat un cop multiplicat pel nombre de mesos
que comprèn la durada d’ aquest contracte i pel nombre de màquines que integren aquell
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lot.
20. Els principals canvis introduïts en el nou plec de clàusules administratives particulars
(PCAP)que es proposa per regir aquest contracte a la vista de les observacions i/o
suggeriments – a què s’ha fet referència en l’ antecedent desè d’ aquest document,
formulats per l’ interventor general - són els següents:
a.Quant als aspectes de finançament del contracte de referència (clàusula 3 del PCAP), s’
inclouen dues partides pressupostàries amb càrrec a les quals atendre les despeses que
se’n poden derivar de la seva execució per a l’ any 2015, una pel concepte de
manteniment de les màquines i una altra pel concepte d’ arrendament d’ aquestes.
b.A la clàusula 17.7 del PCAP s’ ha inclòs l’ exigència que els butlletins de cotització de la
Seguretat Social siguin presentats mensualment.
c.A la clàusula 21 del PCAP s’ han tipificat els diversos supòsits constitutius d’ execució
defectuosa per tal d’ establir-hi correlativament la penalització que correspon imposar a
cadascun d’ aquests.
d.Quant a la justificació del nou règim de les penalitzacions que s’han establert al PCAP
pels casos de execució defectuosa del subministrament objecte d’ aquest/s contracte/s per
part del contractista o contractistes o dels seus subcontractistes, s’ha establert seguint les
indicacions i/o observacions fetes per la intervenció, efectivament s’ha distingit entre faltes,
lleus, greus i molt greus. D’altre banda, es mantenen les penalitzacions de 0’20 euros pels
casos de demora sense augmentar-ne l’ establert legalment.
e.Quant a la sol·licitud d’ un informe dels contractes en vigor de fotocopiadores i
impressores, data de finalització dels mateixos, el detall de les màquines (fotocopiadores i
impressores), on estan ubicades i l’estimació anyal de còpies de cada màquina, aquest ha
estat incorporat en l’ expedient de referència (veure annex 2 de l’informe tècnic de la cap
del Departament de Compres de data 24/09/2014).
f.Finalment, respecte a l’ opció triada d’ arrendament sense opció de compra, consta en l’
expedient un correu electrònic del Servei d’ Informàtica i TIC en què aconsella aquesta
opció versus la compra d’ aquesta tipologia de maquinària. No obstant això, també
aconsella la inclusió, a efectes merament informatius i tal i com s’ ha fet amb altres
licitacions recentment tramitades, del preu que oferiran els diversos licitadors per les
màquines objecte del lot o lots per al/s qual/s liciti/n un cop arribada la finalització del
contracte o contractes de referència.
21. Quant al finançament del contracte, la despesa que es preveu que se’ n derivi d’
aquest per a l’ exercici 2015, havent-se previst la seva entrada en vigor al mes de
setembre d’ enguany, s’ha estimat en 30.081,91.- euros (IVA inclòs al tipus del 21%) i s’
haurà d’ atendre amb càrrec a les partides pressupostàries número 210-9220-21501 i
numero 210-9220-20600 del pressupost municipal de l’exercici 2015 en pròrroga del 2014.
Concepte

Partida

Lloguers
Manteniment/còpies

210 9220 20600
210 9220 21501

Import màxim
inclòs)
10.543,94 €
19.537,97 €

(IVA

Quant a la despesa que se’n pot derivar d’ aquest contracte per a les futures anualitats
que comprengui la seva execució, restarà sotmesa a la condició suspensiva de l’existència
de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals corresponents a aquelles
anualitats per atendre el seu pagament d’acord amb el que disposen els articles 110.2 del
TRLCSP i 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’ aprovà el Text
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del/s
contracte/s de referència se’ n derivi/n per a les futures anualitats podrà constituir causa
per a la modificació i/o resolució del contracte d’ acord amb l’ establert a les clàusules 23 i
26 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte.
22. D’acord amb el que preveu la disposició addicional segona, punt setè del TRLCSP,
que conté normes específiques de contractació per les entitats locals, l’aprovació del Plec
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de clàusules administratives particulars ha d’anar precedida dels informes del secretari
general i de l’ interventor municipal, que han estat emesos favorablement en dates 21 i 24
d’abril respectivament.
Fonaments jurídics
1. Aquest contracte es tipifica com un contracte administratiu de subministrament, d’acord
amb la definició de l’article 9 i 19.1 a) del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’
aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP) i
està sotmès a regulació harmonitzada d’ acord amb el que preveu l’ article 15 del Text
Refós esmentat.
2. El tipus de licitació del contracte és el que s’assenyala al Plec de clàusules
administratives particulars que es proposa per regir aquest contracte.
3. Ateses les característiques de la present contractació, s’ha optat pel procediment obert,
de manera que qualsevol empresari interessat hi podrà concórrer presentant-hi una
proposició, de conformitat amb l’article 157 del TRLCSP.
4.La convocatòria de la licitació es farà mitjançant publicació de l’anunci en el Diari Oficial
de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’ Estat i en el perfil de contractant de
l’Ajuntament, d’acord amb el que preveu l’article 142 del TRLCSP.
5. Aquest expedient de contractació seguirà la tramitació ordinària prevista al TRLCSP.
6. L’ expedient de contractació objecte del present informe s’està elaborant segons el que
preveuen els articles 109 i 110 del TRLCSP.
7. D’acord amb l’article 88 del TRLCSP, el valor estimat del contracte, és de 319.906,75 €,
IVA exclòs, i comprèn l’import de l’arrendament de les màquines objecte d’aquest
contracte durant la seva vigència així com també dels consums de còpies/impressions que
s’estimen durant aquesta.
8. De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona del TRLCSP i el
cartipàs municipal vigent, l’ òrgan competent per resoldre en aquest cas és la Junta de
Govern Local, per delegació de l’alcalde, tractant-se d’ una contractació amb un valor
estimat superior als 120.202,42 euros i una durada no superior als quatre anys.
9. A l’ expedient s’acompanya el Plec de clàusules administratives particulars, elaborat per
la sotasignada, que es proposa per regir aquest contracte. El seu contingut s’ajusta a les
necessitats de gestió i a les exigències de procediment, en particular, al previst a l’article
115 del TRLCSP i 67 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, així com al plec de clàusules administratives generals vigents,
en tot allò que no s’oposi a la legislació bàsica estatal de contractació pública.
10. D’ acord amb el que preveu la disposició addicional segona, punt setè del TRLCSP,
que conté normes específiques de contractació per les entitats locals, l’aprovació del Plec
de clàusules administratives particulars ha d’anar precedida dels informes favorables del
secretari general i de l’ interventor municipal, d’ acord amb l’ exposat en el darrer fet d’
aquest document.
11. D’ acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo
al regidor de l’Àmbit d’ Economia i Hisenda que insti a l’ alcalde perquè inclogui a l’ordre
del dia de la Junta de Govern Local, per la seva ulterior resolució, si s’escau, la següent
proposta:
PRIMER.- Aprovar el Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives
particulars que conformen l’expedient de contractació indexat amb el número 21/OBR7/14 corresponent al contracte de subministrament, a títol d’arrendament sense opció de
compra, de 36 fotocopiadores (equips multifunció) i 2 impressores, per a diversos
departaments municipals de l’Ajuntament de Badalona, amb un pressupost màxim de
licitació de 387.087,17 euros, a raó de 319.906,75 € el valor base del contracte i
67.180,42 euros en concepte d’IVA al percentatge del 21% vigent, i es distribueix de la
següent manera:
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Lot 1: 62.950,25 euros (IVA al tipus del 21 % inclòs)
Lot 2: 58.182,85 euros (IVA al tipus del 21 % inclòs)
Lot 3: 87.261,27 euros (IVA al tipus del 21% inclòs)
Lot 4: 144.958,00 euros (IVA al tipus del 21% inclòs)
Lot 5: 25.022,80 euros (IVA al tipus del 21% inclòs)
Lot 6: 8.712,00 euros (IVA al tipus del 21% inclòs)
Aquest pressupost s’ ha obtingut de multiplicar els preus unitaris establerts per a cadascun
dels articles que integren els lots en què s’ ha dividit l’ objecte d’ aquest contracte pel
nombre d’aquests que és objecte de contractació en cada lot i es distribueix entre els lots
objecte d’aquest contracte de la següent manera:
- Lot 1: 62.950,25 euros (IVA inclòs), a raó de 52.025,00.- euros el valor base i 10.925,25
euros l’ import de l’IVA al tipus del 21% vigent.
- Lot 2: 58.182,85 euros (IVA inclòs), a raó de 48.085,00 euros el valor base i 10.097,85
euros l’ import de l’IVA al tipus del 21% vigent.
- Lot 3: 87.261,27 euros (IVA inclòs), a raó de 72.116,75 euros el valor base i 15.144,52
euros l’ import de l’ IVA al tipus del 21% vigent.
- Lot 4: 144.958,00 euros (IVA inclòs), a raó de 119.800 euros el valor base i 25.158,00
euros l’ import de l’ IVA al tipus del 21% vigent.
- Lot 5: 25.022,80 euros (IVA inclòs), a raó de20.680,00 euros el valor base i 4.342,80
euros l’ import de l’ IVA al tipus del 21% vigent.
- Lot 6: 8.712,00 euros (IVA inclòs), a raó de 7.200,00 euros el valor base i 1.512,00 euros
l’ import de l’ IVA al tipus del 21% vigent.
SEGON.- Procedir a l’ obertura del procediment obert d’ adjudicació d’ aquest contracte
mitjançant tramitació ordinària, segons allò previst als articles 109, 110, 150 i 157 del RDL
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei de contractes del
sector públic.
TERCER.- Establir, amb independència que el contracte o contractes que se’n pugui/n
derivar de la tramitació d’aquest expedient, es formalitzi/n amb anterioritat al dia 1 de
setembre de 2015, la durada d’aquest contracte en 48 mesos (4 anys) per a les màquines
que han de ser instal·lades el dia 1 de setembre de 2015, de 47 mesos per a les màquines
que han de ser instal·lades el dia 1 d’ octubre de 2015 i de 46 mesos per a les màquines
que han de ser instal·lades el dia 1 de novembre de 2015, d’acord amb el calendari
d’instal·lació que consta en l’annex 1 d’aquest plec per cadascuna de les màquines.
D’aquesta manera, el contracte o contractes que en sorgeixin de la tramitació d’aquest
procediment finalitzaran tots el dia 31 d’ agost de 2019 i això facilitarà la preparació d’una
nova licitació per tal d’adjudicar el subministrament que constitueix el seu objecte.
QUART.- Atendre la despesa que es preveu que se’ n derivi d’ aquest contracte per a l’
exercici 2015, havent-se previst la seva entrada en vigor al mes de setembre d’ enguany,
s’ha estimat en 30.081,91.- euros (IVA inclòs al tipus del 21%) i s’ haurà d’ atendre amb
càrrec a les partides pressupostàries número 210-9220-21501 i numero 210-9220-20600
del pressupost municipal de l’exercici 2015 en pròrroga del 2014.
Concepte

Partida

Lloguers
Manteniment/còpies

210 9220 20600
210 9220 21501

Import màxim
inclòs)
10.543,94 €
19.537,97 €

(IVA

Quant a la despesa que se’n pot derivar d’ aquest contracte per a les futures anualitats
que comprengui la seva execució, restarà sotmesa a la condició suspensiva de l’existència
de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals corresponents a aquelles
anualitats per atendre el seu pagament d’acord amb el que disposen els articles 110.2 del
TRLCSP i 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’ aprovà el Text
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del/s
contracte/s de referència se’ n derivi/n per a les futures anualitats podrà constituir causa
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per a la modificació i/o resolució del contracte d’ acord amb l’ establert a les clàusules 23 i
26 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte.
CINQUÈ.- Procedir a la publicació de l’anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió
Europea, en el Butlletí Oficial de l’ Estat i en el perfil de contractant de l’Ajuntament de
Badalona, d’acord amb les previsions de l’article 142 del RDL 3/2011, de 14 de novembre,
pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
SISÉ.- Comunicar aquesta resolució a la cap del Departament de Compres i a l’
Intervenció municipal.
En conseqüència, en atenció als fets i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta
de resolució precedent i d’acord amb el que preveu la Resolució de l’alcalde de 12 de juliol
de 2011, sobre l’ impuls de les actuacions municipals, dono plena conformitat al seu
contingut, la valido plenament i l’ elevo a l’ alcalde perquè l’ inclogui en la propera i
immediata sessió de la Junta de Govern Local, per al seu debat i aprovació, si escau.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de
resolució precedent, conforme a les previsions de l’article 41.4 del Reglament d’
organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, dono plena conformitat al seu
contingut, la valido plenament, i, n’ordeno la seva inclusió en l’ordre del dia de la propera i
immediata sessió de la Junta de Govern Local que es dugui a terme, pel 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
comuniqui als Departaments municipals corresponents per al seu respectiu coneixement i
efectes.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
CG-2015/5068 PROPOSTA. Acceptar el traspàs del local 2.6 de Mercat Municipal
Pomar-Morera.
Vista la sol·licitud formulada per Meritxell Casajoanes Salas amb NIF 46063643W, en data
18 de desembre de 2014, per tal de traspassar, per un preu de 11.000,00 euros, el local núm.
2.6 del Mercat Municipal Pomar-Morera, dedicat a la venda de confecció del que n’és
concessionària, a favor de Desireé Ortiz Navarro amb NIF 46716067P.
Vist l’informe emès pel cap del Departament de Promoció Econòmica i Comerç, que acredita
les dades registrals del local núm. 2.6 del Mercat Municipal Pomar-Morera, a nom de Meritxell
Casajoanes Salas, per acord de la Junta de Govern Local de data 6 de febrer de 2007, amb
data de finalització de la concessió el 6 de febrer de 2032.
Vist que del mateix informe es desprèn que la quantitat que s’haurà de satisfer en concepte de
traspàs, i taxa de concessions administratives ascendeix a la quantitat de 7.849,19 euros.
Vist que tant el president del Mercat Municipal Pomar-Morera, com la directora del Mercat han
informat que no hi ha inconvenient respecte al traspàs.
Vist que, actualment tant Meritxell Casajoanes Salas com Desireé Ortiz Navarro, no tenen
cap deute pendent amb l’Ajuntament de Badalona.
Vist l’informe favorable de l’interventor municipal.
FONAMENTS DE DRET
Atès el que disposa l’article 16 de l’Ordenança de Mercats, publicada en el Butlletí Oficial
de la Província, amb data 29 de gener de 2009, <<Els concessionaris podran traspassar els
drets inherents a la seva concessió en els següents casos: a)A títol onerós...A títol
gratuït...Tant en cas de transmissió per causa de mort com de cessió entre els parents
esmentats en aquest apartat, la transmissió tindrà efecte únicament per al temps restant de
la concessió de l’anterior concessionari.>>
En tot cas, aquest paràgraf resulta aplicable respecte a la duració del traspàs del local núm
2.6 del Mercat Municipal Pomar-Morera, i el seu venciment serà el 6 de febrer de 2032.
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Atès que l’Ajuntament, vist l’import de la transmissió declarat a la sol·licitud de traspàs, no
exercitarà el dret de tempteig previst a l’article 16 de l’Ordenança esmentada, perquè
considera més interessant per la potenciació del mercat accedir al traspàs sol·licitat, segons es
desprèn de l’informe del cap del Departament de Promoció Econòmica i Comerç.
Atès que segons disposa l’article 16 de l’Ordenança de Mercats, els concessionaris de les
parades les podran traspassar, previ pagament de les taxes establertes a l’Ordenança Fiscal
corresponent.
Atès que consta a l’expedient el pagament de les taxes municipals per l’import total de
7.849,19 euros.
Atès que la competència per resoldre el present expedient recau en la Junta de Govern Local
d’acord amb l’article 3.3 de l’Ordenança de Mercats.
En conseqüència i considerant que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari, la regidora
de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme proposa al regidor de l’Àmbit
d’Economia i Hisenda, que elevi a la Junta de Govern Local la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMERA.- Autoritzar el traspàs del local núm. 2.6 del Mercat Municipal Pomar-Morera,
sol·licitat per la seva titular per Meritxell Casajoanes Salas amb NIF 46063643W per a la
venda de confecció, a favor de la senyora Desireé Ortiz Navarro amb NIF 46716067P. El
període de vigència finalitzarà el 6 de febrer de 2032.
SEGONA.- Aprovar la liquidació presentada per Desireé Ortiz Navarro d’import 7.849,19
euros.
TERCERA- La nova concessionària haurà de complir els requisits que estableix l’article 23, de
l’Ordenança de Mercats Municipals de Badalona, pel que fa als deures dels titulars dels llocs
de venda.
QUARTA.- Aquesta autorització s’haurà de notificar a les interessades, al president i a la
directora del Mercat Municipal Sant Roc, al Departament de Patrimoni i al Departament de
Gestió i Control d’Ingressos de Dret Públic
En atenció als antecedents, arguments i raonaments jurídics de la proposta de resolució
precedent, la conformo i valido plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata
sessió de la Junta de Govern Local, pel seu coneixement.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
CG-2015/5069 PROPOSTA. Reversió plena dels llocs de venda 91-9293,94,97,130,190-191,219-220 del Mercat Municipal Torner.
Identificació de l’expedient
Tipus de document: Reversió a l’Ajuntament dels llocs de venda 91-92-93, 94, 97, 130, 190191 i 219-220 del Mercat Municipal Torner.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Tramitació: Ordinària
Expedient: 42/MRP-1/15
ANTECEDENTS
Vist els informes de data 18 de març d’enguany, emesos per la Directora del Mercat
Municipal Torner, on es fa constar que els llocs de venda que no exerceixen cap activitat
des de fa més de tres mesos son els següents:
CONCESSIONARI
NIF
LLOCS DE ACTIVITAT
DATA
VENDA
FINALITZACIÓ
Antonio López Gallego
36919219X 91-92-93
Venda de Peix
4/11/2013
Joaquim
Subirats 38709248H 94
Venda de Peix
9/01/2003
Barbarà
Josefa Pou Vidal
38719787T 97
Venda de Peix
9/01/2003
Juan
Safont 38694582A 130
Venda de Peix
9/01/2003
Fontrodona
Maria
Masachs 38710333E 190-191
Venda de Peix
9/01/2003
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Vilarrasa
Consuelo
Fernández 38663827E 219-220
Venda
de 6/11/2013
Contreras
Queviures
6/04/2004
Vist que el tècnic de mercats municipals i adjunt a la Direcció ha fet la proposta de reversió
a l’Ajuntament dels llocs de venda 91-92-93, 94, 97, 130, 190-191 i 219-220 del Mercat
Municipal Torner, conforme els antecedents.
FONAMENTS DE DRET
Atès que l’article 20 de l’Ordenança de Mercats Municipals, preveu que “La concessió
s’extingeix en els casos següents: apartat 1) Per expiració del seu termini.” En els casos
que ens ocupen les concessions demanials van finalitzar en les dates ressenyades en el
quadre anterior.
Atès el Reglament del Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17
d’octubre, en relació a les causes d’extinció de les autoritzacions i concessions demanials,
en el seu article 70 apartat a) indica el següent: “Per venciment del termini.”
Atès que la competència s’atribueix a l’alcalde, per a l’adjudicació de les autoritzacions o
llicències i concessions sobre béns de titularitat de l’Ajuntament, d’acord amb la disposició
addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre, del Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, si bé per la facultat d’organització, l’alcalde va
acordar delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local, segons disposa l’apartat
2.8 del decret de data 5 de juliol de 2011.
En conseqüència i considerant que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari, la regidora
de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme proposa al regidor d’Hisenda i
Recursos Interns , que elevi a la Junta de Govern Local la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER.- Declarar la reversió plena dels llocs de venda 91-92-93, 94, 97, 130, 190-191 i
219-220 del Mercat Municipal Torner a favor de l’Ajuntament de Badalona.
SEGON.- Inscriure aquesta reversió al Llibre de Registre del Mercat Municipal Torner.
TERCER.- Notificar aquesta resolució a la Tresoreria Municipal i al Servei de Patrimoni.
En atenció als antecedents, i raonaments jurídics de la proposta de resolució precedent, la
conformo i valido plenament i n’ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la
Junta de Govern Local, per al seu coneixement.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
CG-2015/5070 PROPOSTA. Contracte menor: catering acte Badalona Debat BCIN
13/02/2015.
Identificació de l'expedient
Tipus de document: Proposta de resolució
Expedient0745-CM-SRC2015/000001
Interessat: NARTREB, SL NIF B6319480-7
Referència addicional: 7/SGVAR-2/15
Objecte: Catering acte Badalona Debat BCIN 13/02/2015
Fets i antecedents
Vist el precedent informe tècnic del departament gestor, de data 07/04/2015, on posa
de manifest que amb motiu de la celebració de la jornada de promoció econòmica i
empresarial “Bdn Debat” de data 13 de febrer de 2015 al BCIN, l’empresa NARTREB
SL, amb CIF B6319480-7 va realitzar un servei consistent en un catering degustació
pel públic assistent a l’acte, sense poder tramitar l’expedient pertinent de
contractació.
De l’esmentat informe se’n desprèn que si bé no es van poder realitzar els tràmits
procedimentals escaients, el servei va ser efectivament prestat i que s’ha presentat per part
de l’interessat la relació de factures que es detalla a continuació:
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Núm.
Fra

Data

2015/11
6

16/03/20
15

Import
1.897,
00

Aplic
2015 N
22799

221

4310

Nif

Tercer

B631948
07

NARTREB, SL

Tal i com es desprèn de l’informe, i vist que la prestació del servei ha estat efectivament
realitzada i absolutament satisfactòria, es reconeix la obligació adquirida amb l’esmentada
empresa, qui ha presentat la corresponent relació de factures, que es considera oportú
abonar amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicació pressupostària

Id.Op

Num.Op

2015 N 221 4310 22799

A

201500021507

Import
1.897,00

Vist l’informe emès per l’Interventor General en data 21 d’abril de 2015, on diu
literalment: “En el dia d’avui es comptabilitza la despesa pel concepte de referència,
per l’import i a la partida detallats més amunt.”
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” (STS de 11 de maig de 2004, rec. cas.
3554/1999).
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”.
Segons disposa l’art. 214 del TRLHL i l’art. 67 del TRLCAP, la intervenció municipal ha
emès l’informe preceptiu, certificant l’existència de crèdit.
Atesa la documentació presentada en relació a l’expedient de referència, el sotasignat
informa que ens trobem davant d’un contracte MENOR, de conformitat amb allò que
s’estableix a l’article 138.3 de la TRLCSP i la seva tramitació s’ajustarà al que s’estableix a
l’article 111 de l’esmentat text legal.
D'acord amb l'article 185 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG
2/2004, de 5 de març) , l'article 60 del RD 500/1990 citat i el cartipàs municipal vigent,
l'òrgan competent per aprovat aquesta relació de factures és la Junta de Govern Local per
delegació del Ple pel reconeixement extrajudicial de crèdit.
Conclusió i proposta de resolució:
A la vista de tot l’exposat i salvant un altre criteri fonamentat en dret, en l’expedient de
referència concorren tots els tràmits contractuals i pressupostaris necessaris per tramitar,
aprovar la despesa i la present factura i ordenar-ne el pagament, i, d’acord amb l’article 172
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (RD
2568/1986, de 28 de novembre), es proposa al regidor d’Economia i Hisenda l’adopció de la
resolució següent:
PROPOSTA
A la vista de la documentació que forma aquest expedient relatiu a Contracte de serveis
consistent en: Valoració de la proposta de contraprestacions per part del Club Joventut de
Badalona per possible patrocini de l’Ajuntament de Badalona, i com a òrgan competent per
raó de la quantia es proposa aprovar l’expedient i la despesa corresponent contreta a
l’aplicació pressupostària següent:
Aplicació pressupostària

Id.Op

Num.Op

2015 N 221 4310 22799

A

201500021507

Import
1.897,00

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

Data

Import

Aplic

Nif

Tercer

2015/116

16/03/2015

1.897,00

2015 N 221 4310 22799

B63194807

NARTREB, SL

presentada per l’empresa NARTREB, SL amb NIF B6319480-7, i abonar-la en els termes
que determini la llei.
Notificar aquesta resolució a l’empresa NARTREB, SL amb NIF B6319480-7.
És per això que proposo al regidor d’Economia i Hisenda que elevi a la Junta de Govern
Local l’aprovació d’aquesta resolució, si escau.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen, proposo a la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple, que resolgui de conformitat
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
CG-2015/5071 PROPOSTA. Contracte de serveis de valoració a la proposta de
contraprestacions per part del Club Joventut de Badalona per possible patrocini de
l'Ajuntament de Badalona.
Identificació de l'expedient
Tipus de document: Proposta de resolució
Expedient0745-CM-SRC2015/000001
Interessat: PCATS COMUNICACIO, SL NIF B6381650-8.
Referència addicional: 6/SCCCO-2/15
Objecte: Contracte de serveis per a la realització d'un informe de valoració econòmica.
Fets i antecedents
Vist el precedent informe tècnic del departament gestor, de data 23/03/2015, on posa
de manifest que es va encarregar un Contracte de serveis per a la realització d'un
informe de valoració econòmica, sense poder tramitar l’expedient pertinent de
contractació.
De l’esmentat informe se’n desprèn que si bé no es van poder realitzar els tràmits
procedimentals escaients, el servei va ser efectivament prestat i que s’ha presentat per part
de l’interessat la relació de factures que es detalla a continuació:
Núm.
Data
Import Aplic
Nif
Tercer
Fra
2015009

12/02/20
15

4.235,
00

2015 N
22799

221

4320

B638165
08

PCATS
COMUNICACIO, SL

Tal i com es desprèn de l’informe, i vist que la prestació del servei ha estat efectivament
realitzada i absolutament satisfactòria, es reconeix la obligació adquirida amb l’esmentada
empresa, qui ha presentat la corresponent relació de factures, que es considera oportú
abonar amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicació pressupostària

Id.Op

Num.Op

Import

2015 N 221 4320 22799

A

201500010134

4.235,00

Vist l’informe emès per l’Interventor General en data 14 d’abril de 2015, on diu
literalment: “En el dia d’avui es comptabilitza la despesa pel concepte de referència,
per l’import i a la partida detallats més amunt.”
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.
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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” (STS de 11 de maig de 2004, rec. cas.
3554/1999).
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”.
Segons disposa l’art. 214 del TRLHL i l’art. 67 del TRLCAP, la intervenció municipal
ha emès l’informe preceptiu, certificant l’existència de crèdit.
Atesa la documentació presentada en relació a l’expedient de referència, el sotasignat
informa que ens trobem davant d’un contracte MENOR, de conformitat amb allò que
s’estableix a l’article 138.3 de la TRLCSP i la seva tramitació s’ajustarà al que s’estableix a
l’article 111 de l’esmentat text legal.
D'acord amb l'article 185 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG
2/2004, de 5 de març) , l'article 60 del RD 500/1990 citat i el cartipàs municipal vigent,
l'òrgan competent per aprovat aquesta relació de factures és la Junta de Govern Local per
delegació del Ple pel reconeixement extrajudicial de crèdit.
Conclusió i proposta de resolució:
A la vista de tot l’exposat i salvant un altre criteri fonamentat en dret, en l’expedient de
referència concorren tots els tràmits contractuals i pressupostaris necessaris per tramitar,
aprovar la despesa i la present factura i ordenar-ne el pagament, i, d’acord amb l’article 172
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (RD
2568/1986, de 28 de novembre), es proposa al regidor d’Economia i Hisenda l’adopció de la
resolució següent:
PROPOSTA
A la vista de la documentació que forma aquest expedient relatiu a Contracte de serveis
consistent en: Valoració de la proposta de contraprestacions per part del Club Joventut de
Badalona per possible patrocini de l’Ajuntament de Badalona, i com a òrgan competent per
raó de la quantia es proposa aprovar l’expedient i la despesa corresponent contreta a
l’aplicació pressupostària següent:
Aplicació pressupostària

Id.Op

Num.Op

Import

2015 N 221 4320 22799

A

201500010134

4.235,00

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

Data

Import

Aplic

Nif

Tercer

2015-009

12/02/2015

4.235,00

2015 N 221 4320 22799

B63816508

PCATS
COMUNICACIO,
SL

presentada per l’empresa PCATS COMUNICACIÓ, SL amb NIF B6381650-8, i abonar-la en
els termes que determini la llei.
Notificar aquesta resolució a l’empresa PCATS COMUNICACIÓ, SL amb NIF B6381650-8.
És per això que proposo al regidor d’Economia i Hisenda que elevi a la Junta de Govern
Local l’aprovació d’aquesta resolució, si escau.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen, proposo a la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple, que resolgui de conformitat
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
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CG-2015/5064 PROPOSTA. Sol.licitar a la Diputació de Barcelona en el marc del
catàleg 2015 del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 un ajut material - Tallers
Ambientals.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució : Sol·licitar a la Diputació de Barcelona en el marc del catàleg de
concertació de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” un ajut material per
als serveis i activitats locals
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Interessat: Secretària de la Comissió Informativa de caràcter permanent de l’Àmbit de
Territori
I.- FETS
1.- La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, en la sessió duta a terme
el 27 de novembre de 2014 i publicada al BOPB el 9 de desembre de 2014, el catàleg de
concertació de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
2.- El cap del dep. d’Educació Ambiental, de conformitat amb la direcció de l’Àrea, en data
22 d’abril de 2015 ha informat de l’existència de projectes i activitats per aquest any 2015
que tenen acollida en els programes i recursos ofertats en la convocatòria esmentada, i ha
proposat la seva següent sol·licitud:
Denominació de l’actuació: Tallers Ambientals.
Àrea: Àrea de Territori i Sostenibilitat
Programa: Sensibilització, participació i divulgació ambiental
Actuació: Tallers Ambientals amb motiu de la Setmana Europea de l’Energia.
Recurs: Material, Realització de serveis i activitats.
El recurs proposat no representa en cap cas un increment respecte de les partides del
pressupost aprovat inicialment per l’exercici 2015.
II.- FONAMENTS DE DRET
1.- Atès que l’article 2.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) estableix en el seu
apartat d) com un dels recursos de les entitats locals, les subvencions.
2.- Atès que l’article 40 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.
3.- Atès que en el marc del catàleg de concertació de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió
de 27 de novembre de 2014 i publicada al BOPB el 9 de desembre de 2014, existeixen
programes i recursos ofertats en la convocatòria als quals l’Àrea de Medi Ambient i
Sostenibilitat de l’Ajuntament s’hi pot acollir.
4.- L’òrgan competent per adoptar els acords esmentats als antecedents 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 per a la tramitació dels acords necessaris per al
desenvolupament del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu protocol general.
Proposta de resolució
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona en el marc del catàleg de concertació de
l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, en l’àmbit funcional de l’àrea de
Medi Ambient i Sostenibilitat, l’ajut de caràcter material següent:
Denominació de l’actuació: Tallers Ambientals.
Àrea: Àrea de Territori i Sostenibilitat
Programa: Sensibilització, participació i divulgació ambiental
Actuació: Tallers Ambientals amb motiu de la Setmana Europea de l’Energia.
Recurs: Material, Realització de serveis i activitats.
L’execució de l’esmentat projecte i la realització de la referida activitat restarà condicionada
a l’atorgament de l’ajut demanat.
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El recurs proposat no representen en cap cas un increment respecte de les partides del
pressupost municipal de l’exercici 2015
SEGON.- Comunicar aquesta resolució a la secretària delegada de la Comissió Informativa
de caràcter permanent de l’Àmbit de Territori als efectes de signatura electrònica de la
sol·licitud i de la seva tramitació electrònica, en els termes de la resolució de delegació de
la secretaria general de 24/02/2014.
../...
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució, 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 s’escau.
.../...
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la proposta de
resolució formulada i dels informes precedents als efectes previstos a l’article 89.5 de la Llei
39/1992, la Junta de Govern Local resol de conformitat i la converteix en resolució.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
CG-2015/5067 PROPOSTA. Donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic
d'ordenació volumètrica del carrer de Bellavista, núm. 2-8.
PROPOSTA D’ACORD de la verificació del Text refós del Pla especial urbanístic
d’ordenació volumètrica del carrer Bellavista núm. 2-8 de Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 23 d’abril de 2015 pel Departament de Planejament urbanístic
que reproduït literalment diu:
“I N F O R M E
En sessió ordinària de data 16 de desembre de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Badalona va
aprovar provisionalment el Pla especial urbanístic d’ordenació volumètrica del carrer
Bellavista 2-8 de Badalona.
En la sessió de data 5 de març de 2015 la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona va acordar definitivament el Pla especial urbanístic d’ordenació
volumètrica del carrer Bellavista 2-8 de Badalona, suspenent la seva executivitat i
publicació al DOGC fins a la presentació d’un text refós que incorpori les prescripcions
següents:
- 1.1 Cal incorporar a l’article 10 de la normativa la prohibició d’ús d’aparcament en planta
baixa enfront del carrer Circumval·lació, almenys en els 10 primers metres de profunditat
respecte al mateix carrer.
- 1.2 Recomanar a l’Ajuntament recular l’última planta respecte del carrer Goya uns 3 m.
Tanmateix, en l’apartat de la Valoració de l’expedient del mateix informe emès pels tècnics
de la Comissió territorial d’Urbanisme, en el punt 1.1 es contempla que:
- 1.1 Cal incorporar a l’article 10 de la normativa la prohibició d’ús d’aparcament en planta
baixa enfront del carrer Circumval·lació, almenys en els 5 primers metres de profunditat
respecte al mateix carrer.
Objecte
L’objecte de la formulació del present Pla especial d’ordenació volumètrica és la modificació
de la volumetria vigent en l’àmbit d’aquest Planejament.
Formulació del Pla
Aquest Pla especial és d’iniciativa privada, promogut per la societat Regesa S.A, que és
propietària de la parcel·la, àmbit del Planejament.
Àmbit
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L’àmbit de planejament del present Pla Especial Urbanístic d’ordenació volumètrica
comprèn el solar amb façanes als números 2-8 del carrer Bellavista, núm. 22 del carrer
Goya i façana sense número al carrer Circumval·lació de Badalona. El solar està situat a
l’extrem Nord Oest de l’illa delimitada pels carrers de Sant Antoni Abat a Est, carrer Maria
Ward a Sud, carrer de Goya a Oest i carrer Circumval·lació i Bellavista a Nord.
L’àmbit que ens ocupa forma una parcel·la de titularitat privada de 571,40 m2 de superfície
(segons noves alineacions i topogràfic) i té una forma de quart d’octògon. En la actualitat, la
parcel·la està lliure de tota construcció i protegida per tanques d’obra.
Planejament vigent
El planejament vigent en l’àmbit del Pla és el següent:
- El Pla General Metropolità, aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976 i publicat al BOP
el 17 de juliol de 1976.
-El Pla Especial de Llefià, aprovat definitivament el 30 d’octubre de 1978.i publicat al BOP
el 17 de novembre de 1978.
-La Revisió del Pla Especial de Reforma interior del barri de Llefià, aprovada el 16 de
novembre de 1994 i publicada al DOGC el 25 de gener de 1995 i amb normativa publicada
al DOGC el 21 d’octubre de 2005.
-La Modificació puntual del Pla especial de reforma interior de Llefià a la unitat d’actuació
número 8. Àmbit A, aprovada el 2 de març de 2006 i publicada al DOGC el 26 de maig de
2006.
Descripció de la proposta
Es proposa el present Pla per tal de modificar l’ordenació volumètrica, sense sobrepassar la
màxima edificabilitat permesa del planejament vigent, alhora que s’ajusta el mòdul a les
dimensions actuals d’habitatge. D’aquesta manera, la proposta incrementa el número total
d’habitatges en 2 unitats respecte al planejament vigent amb un total de 18 habitatges. Per
donar cabuda a aquests dos habitatges més, s’augmenta l’alçada reguladora màxima de
PB+4P a PB+5P als carrers Circumval·lació i Goya. Al carrer Bellavista es manté l’alçada
reguladora màxima de PB+4P per tal que la mitgera de la planta cinquena al carrer Goya
no quedi al descobert, l’edificació recula respecte d’aquesta.
Les condicions d’ordenació del Planejament proposat respecte del Planejament vigent, són
les següents:

Nota (1): L’amidament real del àmbit d’actuació ha estat certificat per un estudi topogràfic
amb les alineacions del plànol de la ciutat de Badalona. Per aquest motiu existeix el petit
ajust entre les superfícies. S’adjunta plànol d’informació I-07 com a justificació d’aquesta
diferència.
Nota (2): En planta baixa l’alineació del carrer Goya s’adequarà a la finca veïna del carrer
Goya núm. 20 segons plànol normatiu N-03. L’alineació en planta baixa serà la resultant
d’unir el punt de l’extrem de la finca veïna núm.20 del carrer Goya amb el punt d’intersecció
carrer Goya amb carrer Circumval·lació de l’alineació vigent per tal que no hi aparegui un
retranqueix en planta baixa.
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Conclusió
La documentació del Text refós del Pla especial urbanístic d’ordenació volumètrica del
carrer Bellavista 2-8 de Badalona que s’aporta pel corresponent tràmit, recull la prescripció
de la Resolució de CTUAMB relativa a incorporar l’article 10 de la normativa, la provisió
d’ús aparcament en la planta baixa en front al carrer Circumval·lació almenys en els 5
primers metres de profunditat respecte el primer carrer.
Atesa la discrepància entre la Valoració de l’expedient i l’Acord de la Resolució,
l’Ajuntament de Badalona considera que donades les dimensions de la parcel·la, és
coherent l’aplicació dels 5 metres contemplats en la Valoració de l’expedient.
Per altra banda, no es contempla la recomanació de recular l’última planta respecte al
carrer Goya uns 3m. L’Ajuntament de Badalona considera que tipològicament és adient la
proposta presentada.
Atenent als motius expressats, informo que el document compleix amb les disposicions
establertes en el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, el Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, el Real Decret Legislatiu
2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Ley de Suelo, i per tant, res
s’oposa a prosseguir amb la tramitació del Pla especial urbanístic d’ordenació volumètrica
del carrer Bellavista 2-8 de Badalona.”
Així mateix, en data 27 d’abril de 2015 el Departament Jurídic de l’Àrea d’Urbanisme ha
emès informe favorable de la proposta presentada, amb la conformitat de la Secretaria
General, que es transcriu literalment a continuació:
“PROPOSTA PRESENTADA
El mes de setembre de 2014 es presentà per part de la societat Regesa SA, propietària de
la parcel·la que constitueix l’àmbit del planejament, proposta de Pla Especial d’ordenació
volumètrica del carrer Bellavista 2-8 (memòria, normativa i plànols), el qual té per objecte
modificar la volumetria vigent en l’àmbit d’aquest planejament, i un àmbit delimitat pel solar
amb façanes als núm. 2-8 del carrer Bellavista, núm. 22 del carrer Goya i façana sense
núm. al carrer Circumval·lació i Bellavista Nord (forma una parcel·la de titularitat privada de
571,40 m² de superfície).
La proposta presentada proposava, per tal de donar viabilitat econòmica als planejament
vigent, reduir la profunditat edificable de 14,70 m a 12,10 m en plantes tipus per tal de reduir
la ràtio de superfície construïda per habitatge. Aquesta reducció de la superfície construïda
computable en plantes pisos es compensa amb l’ampliació de la planta superior per tal de
donar cabuda a 2 habitatges més.
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 8 d’octubre de 2014, va aprovar
amb caràcter inicial el Pla especial urbanístic d’ordenació volumètrica del carrer Bellavista
núm. 2-8 de Badalona.
L’acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 23
d’octubre de 2014 i al diari El Periódico en la mateixa data. Així mateix, l’anunci esmentat
ha estat exposat al Tauler d’anuncis municipal i s’ha editat a la pàgina web de l’Ajuntament.
Durant el preceptiu termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions.
En data 16 de desembre de 2014, el Ple de l'Ajuntament, va aprovar amb caràcter
provisional el Pla especial urbanístic d’ordenació volumètrica del carrer Bellavista 2-8 de
Badalona.
En la sessió de data 5 de març de 2015 la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona va aprovar definitivament el Pla especial urbanístic
d’ordenació volumètrica del carrer Bellavista 2-8 de Badalona, suspenent la seva
executivitat i publicació al DOGC fins a la presentació d’un text refós que incorpori les
prescripcions següents:
-1.1 Cal incorporar a l’article 10 de la normativa la prohibició d’ús d’aparcament en planta
baixa enfront del carrer Circumval·lació, almenys en els 10 primers metres de profunditat
respecte al mateix carrer.

Ajuntament de Badalona –Secretaria General - Actes Sessió núm. 21 / 29-04-15
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

67

Secretaria General

-1.2 Recomanar a l’Ajuntament recular l’última planta respecte del carrer Goya uns 3 m.
Tanmateix, en l’apartat de la Valoració de l’expedient del mateix informe emès pels tècnics
de la Comissió territorial d’Urbanisme, en el punt 1.1 es contempla que:
-1.1 Cal incorporar a l’article 10 de la normativa la prohibició d’ús d’aparcament en planta
baixa enfront del carrer Circumval·lació, almenys en els 5 primers metres de profunditat
respecte al mateix carrer.
En data 23 d’abril de 2015 s’ha emès informe tècnic per part del Departament de
planejament urbanístic, mitjançant el qual es posa de manifest que s’ha incorporat al text
refós la prescripció de la Resolució de CTUAMB relativa a incorporar l’article 10 de la
normativa, la prohibició d’ús aparcament en la planta baixa en front al carrer Circumval·lació
almenys en els 5 primers metres de profunditat respecte el primer carrer.
Atesa la discrepància entre la Valoració de l’expedient i l’Acord de la Resolució, el
Departament de planejament considera que donades les dimensions de la parcel·la, és
coherent l’aplicació dels 5 metres contemplats en la Valoració de l’expedient.
Per altra banda, no es contempla la recomanació de recular l’última planta respecte al
carrer Goya uns 3 m. atès que es considera que tipològicament és adient la proposta
presentada.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
Aquest Pla Especial urbanístic d’iniciativa privada es tramita per aquesta Corporació
municipal a l’empara de l’article 78 del Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya
(TRLUC).
A l’expedient administratiu 17/A8-14 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic
consten les determinacions establertes a l’article 67 del TRLUC, en concordança amb els
articles 93.6 i 94 del Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18
de juliol, en endavant, hi consta la documentació adequada a la naturalesa i finalitat del pla
especial proposat: memòria (memòria descriptiva, normativa, annexos) i plànols
d’informació i ordenació del territori.
PROCEDÈNCIA DE LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS
D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació tècnica que consta a
l’expedient, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que sigui aprovada per
la Junta de Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament, atorgada mitjançant acord
plenari de data 12 de juliol de 2011, i que, de conformitat amb la STS 161/2013, de 26 de
setembre (BOE Núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix que, si s’escau l’esmentada
aprovació, l’acord sigui adoptat en sessió pública de la Junta de Govern Local, previ
dictamen de la comissió informativa competent per raó de la matèria, de conformitat amb
l’article 123 del ROFRJ, aprovat per reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
En base aquests arguments, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que
la Junta de Govern Local Pública, a proposta de l’Alcalde prèvia declaració d’urgència,
d’acord amb la gerència de l’Àmbit de Territori, l’aprovi el següent acord del qual s’haurà
de donar compte a la propera sessió informativa del Ple. ACORD:
PRIMER.- Donar per verificat el Text Refós del Pla especial urbanístic d’ordenació
volumètrica del carrer Bellavista núm. 2-8 de Badalona, amb les modificacions introduïdes i
de conformitat amb l’informe emès pel Departament de Planejament, en compliment de la
resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona de 5 de
març de 2015.
SEGON.- Donar trasllat de la documentació de l’expedient al Director General d’Ordenació
del Territori i Urbanisme als efecte que doni conformitat al present text refós.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
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28 Precs i preguntes.
No se’n va produir cap.
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les nou hores i quaranta-cinc minuts, de la
qual com secretari general acc., dono fe.
Vist i Plau
L’alcalde,

El secretari general acc.

Xavier Garcia Albiol

Albert Müller i Valentí
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