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NÚM.:
18
ÒRGAN:
Junta de Govern Local
SESSIÓ:
ORDINÀRIA.PÚBLICA
DATA:
28 de març de 2014
HORA:
14:10
DOCUMENT: ACTA
_________________________________________________________________
A la sala de la 4a planta de l'edifici municipal del Viver, es reuneix en sessió
Ordinària.Pública la Junta de Govern Local, en compliment de la STC 161/2013, de 26 de
setembre (BOE núm. 254, de 23 d’octubre).
ASSISTENTS:
ALCALDE
REGIDORS
SECRETARI GENERAL
INTERVENTOR MUNICIPAL
TRESORER

Xavier Garcia Albiol
Miguel Jurado Tejada
Juan Fernández Benítez
Juan Ignacio Soto Valle
Julian Alamo Guijarro
Jordi Crisol González

ABSENTS
Ramón Riera Macia
Mª Jesús Hervàs Mínguez

Regidor
Regidor

ORDRE DEL DIA
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de les Actes de les sessions
anteriors.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 CG-2014/4540 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de l'empresa
PRODUCCIONES NEW BETA, SL.
3 CG-2014/4541 DICTAMEN. Aprovar la sol.licitud de compatibilitat instada per Laura
Hernández Martínez.
4 CG-2014/4542 DICTAMEN. Aprovar la sol.licitud de compatibilitat instada per Francisco
Hernández Arteaga.
5 CG-2014/4543 DICTAMEN. Aprovar la rectificació de l'error detectat a la part dispositiva
de la resolució de la Junta de Govern Local aprovada en sessió de 14/02/2014,
corresponent a l'aprovació de factures del procurador ANZIZU, BARBA Y LOPEZ
PROCURADORES SLP.
6 CG-2014/4544 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per tal d'abonar les dietes
corresponents a l'assistència a cursos de formació a Institut Seguretat Pública de
Catalunya.
7 CG-2014/4545 DICTAMEN. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit d'exercicis
anteriors.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIó A LES PERSONES
8 CG-2014/4546 DICTAMEN. Aprovar la pròrroga del Conveni de col·laboració per a la
prestació del Servei d'Atenció als Animals de Companyia.
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9 CG-2014/4547 DICTAMEN. Ratificar l'aprovació de l'expedient de reconeixement de
crèdit en relació a la factura presentada per BSA, SA, pel Servei d'Atenció Domiciliària del
mes de desembre de 2013.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
10 CG-2014/4548 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de AERONAVAL
DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA -ACISA- corresponent al manteniment
de les instal.lacions semafòriques durant el mes d'AGOST de 2013.
11 CG-2014/4549 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de FOMENTO
DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS , SA corresponent a la neteja d'edificis mnpals,
eq. socials i culturals durant desembre 2013 i eq. escolars agost, octubre (2 a 31) novembre
i desembre d 2013
12 CG-2014/4550 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de FOMENTO
DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA corresponent a treballs de neteja viària i
recollida de residus durant el mes de desembre de 2013.
13 CG-2014/4551 DICTAMEN. Aprovar reconeixement de crèdit a favor de l'empresa
Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua SA
14 CG-2014/4552 DICTAMEN. Aprovar un reconeixement de crèdit corresponent al consum
elèctric 2011, 2012 i 2013 de l'hidrant del pàrking del carrer Sant Salvador de Badalona, a
favor d'ENS DE GESTIÓ URBANÍSTICA, SA.
15 CG-2014/4553 DICTAMEN. Aprovar diverses denominacions d'espais públics acordats
per la Comissió del Nomenclàtor Municipal en la sessió ordinària de 3 de març de 2014
16 CG-2014/4554 PROPOSTA. Acceptar l'ajut preacordat amb la Diputació en el marc del
Pla "Xarxa de Governs Locals" per la reurbanització de carrers (6): Millora dels
reaglomerats en diversos carrers de la ciutat.
17 CG-2014/4555 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de CHUCHES
BDN, SL corresponent al servei de llaminadures pel Nadal Solidari.
18 CG-2014/4556 DICTAMEN. Aprovar la proposta d'atorgament de medalles de
permanència per 40 anys de servei als agents de la Guàrdia Urbana, senyors Albert Borràs
i Prat i Miguel Haro Narejos.
19 CG-2014/4557 PROPOSTA. Ratificar la sol.licitud de subvencions en matèria de
Participació i Convivència, dins el Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2105"
20 Proposicions urgents.
CG-2014/4558 PROPOSTA. Ratificar la sol·licitud d'ajut dins el programa de suport a
l'economia productiva local, línia de finançament de la reforma rehabilitació i reparació
d'elements constitutius de patrimoni singular local dins el Pla Xarxa Governs Locals 201215
21 Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de les Actes de les sessions
anteriors.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de les Actes de les sessions anteriors
que van tenir lloc els dies 30 de desembre de 2013 (pública.ordinària) i 14 de febrer i 10 de
març de 2014 (públiques, extraordinàries i urgents), les quals van ser aprovades per
unanimitat.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 CG-2014/4540 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de l'empresa
PRODUCCIONES NEW BETA, 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 24/01/2014.
Informe jurídic de data 29/01/2014.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 06/02/2014,
el qual entre altres 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
1. Segons l’informe tècnic els treballs reclamats van ser encarregats a l’esmentada empresa
i, fins a dia d’avui, no s’havia realitzat el pagament corresponent. Per la qual cosa, ens
trobem davant un supòsit d’enriquiment injust segons la regla jurídica de què “ningú pot
enriquir-se injustament amb dany aliè”.
2. La sentència del Tribunal Suprem, sala contenciós - administrativa, secció 2a, d’11 de
juliol de 2005, indica, en relació a l’enriquiment injust, que “…como principio general y como
específica acción, forma parte, por obra de la jurisprudencia, del ordenamiento jurídico
administrativo”.
Segons reiterada i pacífica jurisprudència del Tribunal Suprem, entre elles destaquem la de
la Sala 1a, de 28 de gener de 1956, sobre la doctrina de l’enriquiment injust, disposa que
són necessaris els següents elements: a) augment de patrimoni de l’enriquit; b)
empobriment de l’actor; c) relació causal entre l’empobriment i l’enriquiment; i d) manca de
causa que justifiqui l’enriquiment.
3. 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.”
4. 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, previ
dictamen de la Comissió informativa de l’Àmbit de Govern i Economia i Hisenda, 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, previ
dictamen de la Comissió informativa de l’Àmbit de Govern i Economia i Hisenda,
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de PRODUCCIONES
NEW BETA,S.L., amb NIF B6027234-1, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació
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pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
2014 N 001 9220 22799

Id.Op
A

Núm. Op
201400002569

Import
933,52

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
130192

Data
16/12/2013

Import
933,52

Aplic

NIF
B60272341

Tercer
PRODUCCIONES NEW
BETA, SL

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
B6027234-1
PRODUCCIONES NEW BETA,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, previ dictamen de la
Comissió informativa de l’Àmbit de Govern i Economia i Hisenda, 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, previ dictamen de la Comissió informativa de
l’Àmbit de Govern i Economia i Hisenda.
../..
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
3 CG-2014/4541 DICTAMEN. Aprovar la sol.licitud de compatibilitat instada per Laura
Hernández Martínez.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Sol·licitud de compatibilitat de la senyora Laura Hernández Martínez
per realitzar una col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya.
Òrgan que resol: La Junta de Govern Local.
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Interessat: Laura Hernández Martínez
Expedient núm.:
105/D-2/14
Fets
1. Declaració d’activitats efectuada per la senyora Laura Hernández Martínez, DNI
47160230H personal laboral d’aquesta corporació que ocupa un lloc de treball de tècnica
mitjana en el Departament de Participació Ciutadana de l’Àrea de Seguretat, Convivència i
Participació, per mitjà de la qual sol·licita la compatibilitat per a realitzar col·laboració en la
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coordinació de l’edició d’un quadern digital, amb la Universitat Oberta de Catalunya amb
una dedicació aproximada de 4 hores setmanals.
2. Consta en aquest expedient administratiu compareixença realitzada per la senyora Laura
Hernández Martínez mitjançant la qual posa de manifest i en relació a l’activitat que és
objecte de la sol·licitud de compatibilitat que no s’origina com a conseqüència de cap
relació de treball o de prestació de serveis.
Fonaments de dret
1. La llei 53/1984, de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques regula en el seu article 19 les activitats que queden exceptuades
del règim d’incompatibilitats d’aquesta llei. Les lletres f) g) i h) d’aquest precepte que es
transcriuen literalment a continuació contemplen les següents activitats:
“Artículo 19
Quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades de la presente Ley las actividades
siguientes:
(…)
f) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las
publicaciones derivadas de aquéllas, siempre que no se originen como consecuencia de
una relación de empleo o de prestación de servicios.
g) La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de
comunicación social; y
h) La colaboración y la asistencia ocasional a Congresos, seminarios, conferencias o
cursos de carácter profesional.”
2. La llei 21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya regula en el seu article 2 les activitats que no
es consideren subjectes a incompatibilitats.
Concretament les lletres f) g) i h) d’aquest precepte, que es transcriuen literalment a
continuació, contemplen les activitats següents:
“Article 2
No es consideren subjectes a incompatibilitat les activitats següents:
(...)
f) La producció i la creació literàries, artístiques, científiques i tècniques, i també la
col·laboració en les publicacions derivades d’aquelles, sempre que no s’originin com a
conseqüència d’una relació de treball o de prestació de serveis.
g) La participació ocasional en col·loquis i en programes de qualsevol mitjà de comunicació
social, i també la col·laboració i l’assistència ocasional a congressos, seminaris,
conferències o cursos de caràcter professional, sempre que no s’originin com a
conseqüència d’una relació de treball o de prestació de serveis.
h) La realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, i també el
desenvolupament de cursos d’especialització a què es refereix l’article 11 de la Llei
orgànica 11/1983, de reforma universitària.”
3. L’article 322 del Decret 214/1990 pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
dels ens locals regula les activitats que no es consideren subjectes al règim
d’incompatibilitats entre les quals també hi figuren les que es relacionen a continuació:
“Article 322
No es consideren subjectes al règim d’incompatibilitats les activitats següents:
(...)
f) La producció i la creació literària, artística, científica i tècnica i també la col·laboració en
les publicacions derivades d’aquelles, sempre que no s’originin com a conseqüència d’una
relació de treball o de prestació de serveis.
g) La participació ocasional en col·loquis i en programes de qualsevol mitjà de comunicació
social i també la col·laboració i l’assistència ocasional a congressos, seminaris,
conferències o cursos de caràcter professional, sempre que no s’originin com a
conseqüència d’una relació de treballo de prestació de serveis.
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h) La realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic i també de cursos
d’especialització a què es refereix l’article 11 de la Llei 11/1983, de reforma universitària.”
4. Atesa la compareixença realitzada per la senyora Laura Hernández Martínez mitjançant
la qual posa de manifest que l’activitat de col·laboració objecte de la sol·licitud de
compatibilitat d’aquesta proposta no s’origina com a conseqüència d’una relació de treball o
de prestació de serveis.
5. D’acord amb el que preveu l’article 344 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, l’òrgan
competent per resoldre aquest expedient és el Ple de la Corporació. No obstant en aquesta
corporació l'esmentada competència està delegada en la Junta de Govern Local per acord
de delegació de competències, aprovat pel Ple en sessió de data 12 de juliol de 2011, a
l’empara dels articles 22.2 lletra q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, i 52.2 lletra r) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
6. 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.
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:
Primer.- Declarar exempta del règim d’incompatibilitats l’activitat sol·licitada per la senyora
Laura Hernández Martínez per a realitzar col·laboració en la coordinació de l’edició d’un
quadern digital amb la Universitat Oberta de Catalunya sempre que no s’origini com a
conseqüència d’una relació de treball o de prestació de serveis, de conformitat amb els fets
i fonaments de dret que s’han esmentat en aquesta proposta i que la integren.
Segon.- Qualsevol modificació que afecti a la realització de l’esmentada activitat o de la
seva descripció deixarà sense efectes aquesta resolució.
Tercera.- La senyora Laura Hernández Martínez està obligada a posar en coneixement
d’aquest ajuntament qualsevol modificació que afecti a l’exempció de l’activitat declarada.
Quart.- Notificar aquesta resolució a la senyora Laura Hernández Martínez 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 del Decret 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.
Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular
4 CG-2014/4542 DICTAMEN. Aprovar la sol.licitud de compatibilitat instada per
Francisco Hernández Arteaga.
Tipus de resolució: Sol·licitud d’autorització instada pel funcionari Francisco Hernández
Arteaga per exercir una activitat privada per compte propi.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Interessat: Francisco Hernández Arteaga.
Núm. expedient: 102/D-1/14
Fets
1. Declaració d’activitats efectuada per part de Francisco Hernández Arteaga, amb DNI
408769748D, funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, adscrit en comissió de serveis, de
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caràcter forçós, urgent i inajornable, per tal de realitzar tasques d’assessorament tècnic
jurídic al Consorci Badalona Sud, que ocupa un lloc de treball de tècnic superior dret, grup
A1, per mitjà de la qual demana la compatibilitat per a exercir una activitat privada per
compte propi amb domicili a l’avinguda d’Espanya, 34, 08290 de Cerdanyola del Vallès,
fora de la seva jornada de treball i amb una dedicació de 8 hores setmanals.

Legislació aplicable
1. Articles 11 a 15 de la Llei 53/1984 de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques, que regula el règim d’incompatibilitats per a
l’exercici d’activitats privades.
2. Articles 11 a 15 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de l’Administració de la Generalitat, pel que fa a la possibilitat d’autoritzar el personal
inclòs en l’àmbit d’aquesta Llei en l’exercici d’activitats privades.
3. Articles 329 a 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals, que regulen el règim d’incompatibilitats de
l’exercici d’un lloc de treball a l’Administració o de l’exercici d’activitats públiques amb
activitats privades.
4. L’article 344 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, estableix que en l’àmbit de les entitats locals,
l’òrgan competent per resoldre les declaracions de compatibilitat correspon al ple de la
corporació.
5. L’Ajuntament Ple en sessió de 12 de juliol de 2011 acorda delegar a la Junta de Govern
Local les competències relatives a les declaracions d’incompatibilitats del personal i
autorització o denegació de les sol·licituds sobre compatibilitats.
6. L’òrgan competent per aprovar aquesta proposta és la Junta de Govern Local de
conformitat amb l’acord esmentat en el fonament precedent de delegació de competències i
a l’empara dels articles 22.2 lletra q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, i 52.2 lletra r) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
7. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
Proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari es
proposa a la tinent d’alcalde i regidora de l’Àrea de Govern i Recursos Humans que validi i
ordeni la tramitació a la Junta de Govern Local de la següent proposta:
Primer.- Autoritzar al senyor Francisco Hernández Arteaga, la compatibilitat entre el lloc de
treball, que desenvolupa en aquesta corporació com a tècnic superior dret en comissió de
serveis, de caràcter forçós,
urgent i inajornable, per tal de realitzar tasques d’assessorament tècnic jurídic al Consorci
Badalona Sud i una segona activitat privada per compte propi declarada el dia 17 de gener
de 2014, per a l’exercici de l’activitat d’advocat, amb una dedicació de 8 hores setmanals
distribuïdes fora de la jornada de treball assignada en aquest ajuntament i amb estricte
compliment de la normativa sobre incompatibilitats.
Segon.- Aquesta autorització restarà sense efectes en el supòsit de vulnerar la legislació
vigent i en els supòsits següents:
• Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en
comprometés la seva imparcialitat o independència.
• Si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per
raó del càrrec.
• Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.
Tercer.- Qualsevol modificació que afecti a la realització de les esmentades activitats o de
les seves descripcions deixarà sense efectes la present declaració de compatibilitat.
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Quart.- El senyor Francisco Hernández Arteaga està obligada a posar en coneixement
d’aquest ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de l’activitat
privada declarada.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a Francisco Hernández Arteaga comunicar a la resta
d’interessats i donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en
ordre al bon fi i execució dels precedents acords.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de
resolució precedent, d’acord amb les previsions de l’acord sobre delegacions del Ple a la
Junta de Govern 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.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
5 CG-2014/4543 DICTAMEN. Aprovar la rectificació de l'error detectat a la part
dispositiva de la resolució de la Junta de Govern Local aprovada en sessió de
14/02/2014, corresponent a l'aprovació de factures del procurador ANZIZU, BARBA Y
LOPEZ PROCURADORES SLP.
Identificació de l’expedient:
Tipus de document: Rectificació error de fet detectat a l’acord de la Junta de Govern Local
de data 14-02-2014 de reconeixement de crèdit per les despeses de procurador any 2013.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa.
Interessat: Anzizu, Barba y López Procuradores, SLP NIF: B58088279
Expedient: 0241-GE-EXT2014/000001
Referència Addicional: 162/DASSJ-2/14
Fets
1. Amb data 14/02/2014 la Junta de Govern Local va aprovar, entre d’altres, el següent
acord:
“PRIMER.- Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de la despesa
ocasionada en concepte de serveis de procuradoria realitzats l’any 2013 per l’entitat:
Anzizu, Barba y López procuradores SLP (NIF: B-58088279), corresponent a les factures
que es relacionen a continuació, amb càrrec a la partida pressupostària 210-9220-22711 i
número d’operació 201400005954, del pressupost municipal de despeses de l’any 2014, en
pròrroga del de 2012:
Núm.
factura

Registre
factura

Data
factura

N
009545

4744/010100
4745/

30/09/2013

N
011087

5484/021108

06/11/2013

N
011537

6165/021108
6166/

05/12/2013

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

Registre
entrada

Import

IVA

10/10/2013

134,73

26,08

20/11/2013

82,42

17,31

18/12/2013

473,62

97,25

SEGON.- Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixen en ordre al
bon fi i execució del precedent acord”.
2. Informe tècnic jurídic emès en relació amb la procedència de rectificar l’acord abans
esmentat un cop comprovat que s’ha produït un error de fet per quant el pagament de la
factura número: N011087 correspon als advocats que porten la defensa d’aquest
procediment, d’acord amb la Base segona del contracte administratiu de serveis signat el
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14/06/2013, referència expedient de contractació: 26/MEN-5/13.
Fonaments de dret
1. L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, disposa que les
administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
2. L’òrgan competent per rectificar aquest acord és el mateix òrgan que l’ha dictat, la Junta
de Govern Local per delegació de l’Ajuntament ple segons acord de data 12/07/2011, 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.
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.
Conclusions i proposta
Primer. Rectificar l’error detectat al punt primer de la part dispositiva de la resolució de la
Junta de Govern Local aprovada en sessió duta a terme el 14/02/2014, referència
expedient 0241-GE-EXT2014/000001, en el següent sentit:
On diu:
Núm.
factura

Registre
factura

Data
factura

N
009545

4744/010100
4745/

30/09/2013

N
011087

5484/021108

06/11/2013

N
011537

6165/021108
6166/

05/12/2013

Núm.
factura

Registre
factura

Data
factura

N
009545

4744/010100
4745/

30/09/2013

N
011537

6165/021108
6166/

05/12/2013

Concepte

Registre
entrada

Import

IVA

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

10/10/2013

134,73

26,08

20/11/2013

82,42

17,31

18/12/2013

473,62

97,25

Concepte

Registre
entrada

Import

IVA

10/10/2013

134,73

26,08

18/12/2013

473,62

97,25

Ha de dir:
Recurs contenciós adm.
71/13-S. Marina Badalona
SA
Procediment
abreujat
número 94/13. Bada Resort
SL

Segon. Anul·lar l’import contret de 99,73 EUR corresponent a la factura que tot seguit es
relaciona amb número N011087, a la consignació pressupostària efectuada amb número
d’operació 201400005954, amb càrrec a la partida 210-9220-22711 del pressupost
municipal de 2014, en pròrroga del de 2012:
Núm.
factura
N
011087

Registre
factura

Data
factura

Concepte

Registre
entrada

Import

IVA

5484/021108

06/11/2013

Faltes penals (JF) 632/13C. David Aranda Gutierrez

20/11/2013

82,42

17,31

Tercer. Donar compliment als tràmits procedimentals que en Dret procedeixin en ordre al
bon fi i execució del precedent acord.
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En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de resolució
precedent, d’acord amb les previsions del Decret de delegació d’atribucions de data
06/11/2012, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i n’ordeno la
tramitació a la sessió pública de la Junta de Govern Local, per al seu debat i aprovació, si
escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Junta de
Govern Local RESOL d’acord amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui aquesta
proposta als interessats en la forma reglamentàriament prevista, amb la relació dels recursos
que s’hi poden interposar, i comunicar-la a la Intervenció i Tresoreria municipals per al
respectiu coneixement i efectes.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
6 CG-2014/4544 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per tal d'abonar les
dietes corresponents a l'assistència a cursos de formació a Institut Seguretat
Pública de Catalunya.
Identificació de l'expedient
Assumpte: Assignar l'import de 620,84 € a divers personal al servei d’aquest Ajuntament,
en concepte dietes per l'assistència al curs de Sergent/a de policia i al curs de
Sotsinspector/a de policia organitzat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Referència de l'expedient: 149/DTD-1/14
Interessat/s: Interessats i Intervenció Municipal
Antecedents
1.- Cal satisfer l'import en concepte de dietes per l’assistència al curs de Sergent/a de
policia del funcionari José Antonio Ariza Guerrero, amb NIF 40981284E i dels funcionaris
Miguel Sánchez Sánchez amb NIF 46516271J, Joaquim Casals Blasco amb NIF
46533884P i Andreu Rosa Gutiérrez amb NIF 46035895S al curs de Sotsinspector/a de
policia organitzat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya l’any 2013.
2.- Informe, de data 2 de desembre, emès per la Intendent en cap de la Guàrdia Urbana
amb el vist i plau de regidor de Seguretat, Convivència i Participació i la regidora de l’Àmbit
de Govern M. Jesús Hervás Mínguez on es sol·licita les dietes per l’assistència als cursos
esmentats organitzats per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya als funcionaris José
Antonio Ariza Guerrero, Miguel Sánchez Sánchez, Joaquim Casals Blasco i Andreu Rosa
Gutiérrez, personal al servei d’aquest Ajuntament.
3.- L’import total a satisfer en concepte dietes de tot el personal al servei de l’Ajuntament
relacionat en el fet precedent d’aquest document per l’assistència a cursos, jornades i/o
reunions és de 620,84 Euros, el detall del qual es relaciona a continuació:
Interessats
José Antonio Ariza Guerrero
Miguel Sánchez Sánchez
Joaquim Casals Blasco
Andreu Rosa Gutiérrez
Total:

DNI

Grup

Concepte

40981284E
46516271J
46533884P
46035895S

C2
C1
C1
C1

8½M
12 ½ M
12 ½ M
12 ½ M

Imports en
euros
112,88
169,32
169,32
169,32
620,84

4.- Sol·licitud de fiscalització prèvia a la Intervenció Municipal.
Fonaments de dret
1.- Atès que l'article 176.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
disposa textualment: " Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto,
sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás
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prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio
presupuestario.”
2.-Atès que la despesa correspon a l’any 2013, corresponent a un exercici tancat, i que
aquestes despeses, en aplicació de l’article 173.5 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, no es poden consignar directament en el vigent pressupost, i per evitar
incórrer en la nul·litat de ple dret prevista, 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.- Atès que la competència en matèria de reconeixement de crèdits extrajudicials
correspon a l'Ajuntament Ple, tal com preveuen els articles 23.1.e) del Text Refós de Règim
Local i l'article 50.12 del ROF i l'article 60.2 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril.
4.- Atès l’acord de l’Ajuntament Ple, aprovat en la sessió de 12 de juliol de 2011, pel qual
delega a la Junta de Govern Local la competència per a acordar reconeixements
extrajudicials de crèdits.
5.-Atès que es disposa de suficient consignació pressupostària per atendre el pagament de
la despesa que es proposa.
6.- Atès que l'article 9 del Reial Decret de referència estableix els tres tipus
d'indemnitzacions.
7.- Atès que l’annex II de l’esmentat RD 462/2002, de 24 de maig indica les corresponents
quanties quan als serveis desenvolupats al territori nacional.
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

“ANEXO II. DIETAS EN TERRITORIO NACIONAL
Por alojamiento
Por manutención
102,56
53,34
65,97
37,40
48,92
28,21

Dieta entera
155,90
103,37
77,13

Segons criteri dels qui subscriuen , en base a la normativa citada, i d’acord amb el que
estableix l’article 172.1 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, no hi ha obstacle d’ordre
legal, previ informe de la Intervenció Municipal, per tal que el tinent d’alcalde i regidor de l’Àrea
d’Hisenda, Recursos Interns i Promoció Econòmica, segons decret de 15 d’abril de 2008 de
delegació de competències adopti la següent proposta i l’elevi a la Junta de Govern Local per
tal que la converteixi en resolució,
Primer.- Assignar l’import de 620,84 en concepte dietes per l'assistència al curs de Sergent/a
de policia i al curs de Sotsinspector/a de policia organitzat per l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya al personal relacional a continuació:
Interessats
José Antonio Ariza Guerrero
Miguel Sánchez Sánchez
Joaquim Casals Blasco
Andreu Rosa Gutiérrez

DNI

Grup

Concepte

40981284E
46516271J
46533884P
46035895S

C2
C1
C1
C1

8½M
12 ½ M
12 ½ M
12 ½ M

Imports en
euros
112,88
169,32
169,32
169,32

Segon.- La quantitat total de 620,84 € s'abonarà a càrrec de la partida 213-9204-23020,
amb el número 136 del vigent Pressupost de Despeses, pròrroga del 2012.
Tercer.- Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre al
bon fi i execució del precedent acord.
Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
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7 CG-2014/4545 DICTAMEN. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit
d'exercicis anteriors.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdits d’exercicis anteriors
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient: 020700-CONJ-DIVFRA2014/000001
Ref. addicional: JGL 14.03.14
Interessat: Diversos
Fets
1. Les factures relacionades a continuació han estat conformades pels departaments
municipals gestors i, posteriorment, la Intervenció Municipal ha informat les corresponents
autoritzacions de despesa amb càrrec a les partides i els números d’operació que es detalla
:
Interessat
NIF
Angel
Peiroten
Ibañez
13126724A
Tribugest
Gestión
de
Tributos, SA
A61564159
Tribugest
Gestión
de
Tributos, SA
A61564159
Tribugest
Gestión
de
Tributos, SA
A61564159
Carlos Vázquez
Atkinson
21433725W
Carlos Vázquez
Atkinson
21433725W

Data

Concepte

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

3190

23.12.13

Muntatge escenari
Pavelló La Plana

0745-GEEXT2014/
000001

221-4310-22799
201400003558

417,45

204/2013

30.11.13

Repartiment
correspondència
2013

020723-GE100-9221-22204
EXT2014/
201400006703
000001

1.159,07

206/2013

30.11.13

Repartiment
correspondència
2013

020723-GE100-9221-22204
EXT2014/
201400006703
000001

1.069,64

221/2013

31.12.13

Repartiment
correspondència
2013

020723-GE100-9221-22204
EXT2014/
201400006703
000001

11,01

C2/130441

20.11.13

Còpia
441/98

C2/130442

20.11.13

Còpia
autèntica
1511/96

Factura

autèntica

Import
(euros)

021025-GE210-9310-22604
EXT2014/
201400006686
000004
021025-GE210-9310-22604
EXT2014/
201400006687
000004

36,01

36,15

Fonaments de dret
1. L’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, permet l’acumulació de procediments,
amb unicitat en la seva resolució, quan presentin característiques que guardin identitat
substancial o íntima connexió, com ara els expedients relacionats en els antecedents.
2. D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes
despeses constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de
l’efectiva prestació dels serveis, acreditada als expedients.
Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer en
la tramitació dels expedients que provoquen l'emissió de les factures indicades conforme
les previsions de l'article 41 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim,
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3. A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del
Reial decret esmentat quant a l’acreditació de les despeses generades i la conformitat que
n’han prestat els departaments municipals gestors.
4. Per tractar-se de despeses corresponents a exercicis tancats, l'òrgan competent per a
l'aprovació d’aquests reconeixements de crèdit és la Junta de Govern Local, per delegació del
Ple de l’Ajuntament atorgada mitjançant acord plenari de data 12 de juliol de 2011, i, de
conformitat amb la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre (BOE
núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix que, si escau la seva aprovació, l’acord sigui adoptat en
sessió pública de la Junta de Govern Local, previ dictamen de la comissió informativa
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competent per raó de la matèria, de conformitat amb l’article 123 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre.
5. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació
han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta
de resolució.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tinent d’alcalde i regidor d’Economia i Hisenda que validi i ordeni la tramitació a la Junta de
Govern Local de la següent proposta:
PRIMER.- Aprovar els expedients de despesa que es relacionen a continuació, en haver
estat conformats pel servei gestor corresponent, i satisfer el seu import amb càrrec a les
partides pressupostàries i operacions que s’indiquen del pressupost municipal de despeses
de l’any 2013, en pròrroga del de 2012:
Interessat
NIF
Angel
Peiroten
Ibañez
13126724A
Tribugest
Gestión
de
Tributos, SA
A61564159
Tribugest
Gestión
de
Tributos, SA
A61564159
Tribugest
Gestión
de
Tributos, SA
A61564159
Carlos Vázquez
Atkinson
21433725W
Carlos Vázquez
Atkinson
21433725W

Data

Concepte

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

3190

23.12.13

Muntatge escenari
Pavelló La Plana

0745-GEEXT2014/
000001

221-4310-22799
201400003558

417,45

204/2013

30.11.13

Repartiment
correspondència
2013

020723-GE100-9221-22204
EXT2014/
201400006703
000001

1.159,07

206/2013

30.11.13

Repartiment
correspondència
2013

020723-GE100-9221-22204
EXT2014/
201400006703
000001

1.069,64

221/2013

31.12.13

Repartiment
correspondència
2013

020723-GE100-9221-22204
EXT2014/
201400006703
000001

11,01

C2/130441

20.11.13

Còpia
441/98

C2/130442

20.11.13

Còpia
autèntica
1511/96

Factura

autèntica

Import
(euros)

021025-GE210-9310-22604
EXT2014/
201400006686
000004
021025-GE210-9310-22604
EXT2014/
201400006687
000004

36,01

36,15

Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
8 CG-2014/4546 DICTAMEN. Aprovar la pròrroga del Conveni de col·laboració per a la
prestació del Servei d'Atenció als Animals de Companyia.
Fets
1. El Ple de l’Ajuntament de Badalona va delegar les competències definides als articles 16 i
17 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol de protecció dels animals, relatives a recollida d’animals
abandonats, perduts o ensalvatgits, acollida i custòdia dels animals recollits o rebuts en cessió,
incloent l’atenció veterinària als mateixos, tasques per a la recuperació dels animals, i tasques
d’adopció dels animals acollits.
Arrel d’aquesta delegació, en data 20 de desembre de 2006, l’Ajuntament de Badalona, va
signar amb el Consell Comarcal el Conveni de Col·laboració per a la prestació del servei
d’atenció als animals de companyia a través del Centre Comarcal del Barcelonès Nord.
2. En data 3 de desembre de 2008, el Ple del Consell Comarcal del Barcelonès va aprovar el
nou text del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Badalona, Sant Adrià de Besòs i
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de Santa Coloma de Gramenet i el Consell Comarcal del Barcelonès, per a la continuïtat de la
prestació del servei d’Atenció als animals de companyia a través del Centre Comarcal del
Barcelonès Nord mitjançant el qual es prolonga fins a 31 de desembre de 2009 la vigència del
conveni signat entre les parts en data 20 de desembre de 2006.
3. El Ple del Consell Comarcal del Barcelonès Nord, en sessió de data 5 de desembre de
2012, va adoptar el següent acord: “Aprovar el conveni de col·laboració entre els
Ajuntaments de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet i el Consell
Comarcal del Barcelonès en relació al servei d'atenció als animals de companyia mitjançant
el qual es perllonga fins al 31 de desembre de 2013 la vigència del conveni signat entre les
parts en data 20 de desembre de 2006 incorporant-hi les quantificacions de les aportacions
econòmiques de les administracions signatàries al finançament dels costos d'aquest servei
públic.".
4. El cap de la unitat de protecció de la salut ha emès un informe tècnic, en data 14 de gener
de 2014, segons el qual recomana i proposa el següent:
- L’aprovació i signatura de la pròrroga per a l’any 2014 del Conveni de Col·laboració per a
la prestació del Servei d’Atenció als Animals de Companyia a través del Centre Comarcal
del Barcelonès.
- L’autorització de la despesa de 120.800,00 € de la partida 311-9421-46500 del
Pressupost Municipal 2014, en pròrroga de 2012, per abonar les despeses ocasionades per
la signatura d’aquest conveni, segons la seva clàusula segona..
- Que s'ordeni, d’acord amb el que estableix la clàusula tercera de la pròrroga, abans del 30
de juny de 2014, el primer pagament per la meitat de I'import anual, 60.400,00 euros, i
abans del 31 de desembre de 2014 el segon pagament per la quantitat restant, 60.400,00
euros.
5. Segons disposa la clàusula segona de la pròrroga que es proposa aprovar, la previsió de
l’aportació municipal de l’Ajuntament de Badalona és de 120.800,00 euros. El mecanisme
de pagament s’estableix a la clàusula quarta de la següent manera: la primera meitat de
cadascuna de les aportacions municipal serà transferida al consell comarcal abans del dia
30 de juny i la segona meitat abans del 31 de desembre de 2014.
En cas que els costos reals del servei, segons acord que adopti el Consell General del
CCAAC, siguin inferiors al conjunt d’aportacions municipals, el Consell comarcal arbitrarà els
mecanismes per retornar els escreixos que corresponguin proporcionalment a cada
ajuntament.
6. En data 22 de gener de 2014 la intervenció municipal ha informat favorablement la
tramitació de l’expedient, imputant la despesa generada per la signatura d’aquesta pròrroga
a la següent aplicació pressupostària:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm.Operació

Import

2014 N 311 9421 46500

A

201400001315

120.800,00 €

Fonaments de dret
1. Segons disposa l’art. 66.1 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el municipi,
per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota
mena d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i
les aspiracions de la comunitat de veïns, i segons disposa l’article 71.1 del mateix cos legal,
per a la gestió dels seus interessos, el municipi també pot exercir activitats complementàries
de les pròpies d'altres administracions públiques i, en particular, les relatives a, entre d’altres,
l’educació, la cultura, la joventut i l'esport.
2. L’art. 10.1 en relació amb l’art. 57 LBRL, expressa que l’administració local i la resta
d’administracions públiques poden cooperar econòmica, tècnica i administrativa. A la seva
vegada, la Llei 30/92 en els seus art. 4.1.d) i 4.3, disposa que serà necessari que en els
desenvolupament de les activitats de les administracions públiques es prestin la cooperació i
assistència necessària.
Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 18 / 28-03-14 pag. 14
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

3. L’art 4.1.c) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), exclou del seu àmbit
d’aplicació els convenis de col·laboració que formalització l’Administració General de l’Estat
amb les entitats locals, organismes autònoms i la resta d’entitats públiques, o els que
formalitzin aquests organismes i entitats entre si, llevat que, per la seva naturalesa, tinguin
la consideració de contractes subjectes a aquesta llei.
4. Segons disposa l’art. 214 del TRLHL, la intervenció municipal ha de fiscalitzar prèviament
aquest expedient.
5. Atès que, la competència per aprovar aquesta proposta d’acord correspon a 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 l’acord sigui adoptat en sessió pública de la Junta
de Govern Local, previ dictamen de comissió informativa competent per raó de la matèria, de
conformitat amb l’article 123 del ROFRJ, aprovat per reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre.
Proposta 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 obstacle legal ni reglamentari per tal que la regidora de Serveis
Socials i Salut proposi a la Junta de Govern Local, que adopti la següent resolució:
Primer.- Aprovar la pròrroga per a l’any 2014 del Conveni de Col·laboració per a la
prestació del Servei d’Atenció als Animals de Companyia a través del Centre Comarcal del
Barcelonès Nord, amb vigència des del dia 1 de gener de 2014 i fins al dia 31 de desembre
de 2014, que literalment diu:
I. Que en data 20 de desembre de 2006 els ajuntaments de Badalona, de Sant Adrià de
Besòs i de Santa Coloma de Gramenet i el Consell Comarcal del Barcelonès van signar un
conveni mitjançant el qual s’establia el marc de col·laboració interadministrativa per a la
implantació del servei comarcal d’atenció als animals de companyia.
II. Que d’acord amb la clàusula novena de l’esmentat conveni, no havent estat denunciat el
mateix per part de cap de les administracions signatàries, la vigència del conveni que
s’establia inicialment fins a 31 de desembre de 2007 i que es va anar perllongant de
manera continuada, ha quedat ara prorrogat fins a 31 de desembre de 2014.
Malgrat el perllongament automàtic de la vigència del conveni, les parts consideren adient
aprovar un nou conveni de pròrroga als efectes d’incorporar-hi alguns ajustos, d’acord amb
les següents
CLÀUSULES
Primera. Es confirma el perllongament fins a 31 de desembre de 2014 de la vigència del
conveni de col·laboració per a la implantació del servei comarcal d’atenció als animals de
companyia signat en data 20 de desembre de 2006 entre els Ajuntament de Badalona, de
Sant Adrià de Besòs, de Santa Coloma de Gramenet i el Consell Comarcal del Barcelonès,
sense altres alteracions que les que a continuació s’especifiquen.
Segona. Amb lleugers ajustos sobre els percentatges de distribució inicialment establerts a la
clàusula setena del conveni signat al desembre de 2006 i atès que el pressupost anual del
CCAAC per a l’exercici 2014 ha quedat quantificat en 255.214,35 euros, inclòs l’IVA del 21%,
les aportacions que corresponen inicialment a cadascuna de les administracions signatàries
d’aquest conveni pel finançament dels costos del servei comarcal durant l’any 2014 seran les
següents:
Ajuntament de Badalona: 120.800 euros
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs: 23.500 euros
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 77.190 euros
Consell Comarcal del Barcelonès: 33.724,35 euros
Tercera. Verificat que el nivell d’ocupació del Centre Comarcal d’Atenció als Animals de
Companyia del Barcelonès pateix habitualment situacions de saturació, les administracions
signatàries reforçaran i revisaran els protocols i mecanismes d’ entrada d’animals al CCAAC,
principalment amb les Policies Locals i la Guàrdia Urbana, al temps que es potenciaran les
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campanyes de xipatge i identificació, dels animals per facilitar-ne la identificació en cas que
aquests arribin al Centre.
El Consell Comarcal vetllarà i potenciarà les adopcions.
Quarta. Durant l’any 2014 el mecanisme de pagaments de les aportacions municipals al
Consell s’efectuarà de la següent forma: la primera meitat de cadascuna de les aportacions
municipals serà transferida al Consell Comarcal abans del dia 30 de juny de 2014 i la segona
meitat, abans del 31 de desembre de 2014. En cas que els costos reals del servei, segons
acord que adopti el Consell General del CCAAC, siguin inferiors al conjunt d’aportacions
municipals, el Consell Comarcal arbitrarà els mecanismes per retornar els escreixos que
corresponguin proporcionalment a cada ajuntament.
Durant el primer trimestre de l’any següent, el Consell lliurarà als responsables municipals un
informe sobre les dades d’ocupació i la gestió del servei durant l’any 2014, als efectes de
verificar, si s’escau, els ajustos en el repartiment de costos establerts en cas que s’hagin
excedit significativament les quotes d’ocupació reservades per a cada municipi.
Els signataris d’aquest conveni arbitraran els mecanismes per tal de garantir l’aprovació del
conveni en els òrgans municipals pertinents abans del juny del 2014, i que els pagaments de
les aportacions municipals al Consell Comarcal del Barcelonès s’efectuen amb la puntualitat
prevista i que no es produeixen incompliments ni retards reiterats.
Cinquena. Pel que fa a la participació del Consell Comarcal del Barcelonès en el finançament
de les despeses que deriven de la prestació del servei, es mantenen els compromisos
incorporats fins a la data, amb l’abast que es detalla en aquesta clàusula.
El Consell Comarcal del Barcelonès assumeix addicionalment el finançament al seu càrrec de:
totes les despeses d’adequació i rehabilitació dels edificis, equipaments i instal·lacions del
Centre, patis i zona perimetral exterior; els pagaments que es derivin dels elements adscrits al
servei dels quals sigui propietari (assegurances de l’edifici i vehicles, impostos i assimilats) i els
costos que deriven de la contractació de la Directora del Centre. El Consell assumirà també el
pagament de campanyes de promoció del Centre i de difusió del servei i es farà càrrec de les
despeses que puguin derivar-se de la participació de personal extern que col·labori en la
realització d’aquestes campanyes.
Durant l’any 2014 i inicialment en qualitat de prova pilot, per garantir les recollides de gossos
potencialment perillosos, i millorar la recollida d’emergència fora d’horari del CCAAC, el
Consell Comarcal del Barcelonès contractarà una empresa externa que podrà fer fins a 10
serveis anuals per l’àmbit territorial.
Les despeses d’aquestes recollides seran també assumides directament pel CCB. Per a definir
els mecanismes de prestació d’aquestes recollides extraordinàries, s’elaborarà
el
corresponent protocol, amb participació dels tècnics municipals i de la directora del CCAAC,
que s’aplicarà estrictament en els serveis prestats l’empresa o entitat contractada a l’efecte pel
Consell.
Sisena. D’acord amb el que s’especifica a la clàusula primera d’aquest conveni, es mantenen
sense alteració la resta de disposicions establertes al conveni inicial signat entre les parts en
data 20 de desembre de 2006, en l’abast enumerat a la clàusula tercera de l’esmentat conveni
i tenint en compte que totes les facultats que s’hi enumeren s’exerciran en el marc de les
competències delegades especificades en la clàusula segona del mateix i en els termes
previstos en la normativa d’establiment del servei i en el corresponent reglament regulador
d’aquest. “
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a l’exercici 2014, en aplicació de la pròrroga, per
un import de 120.800,00 € d’acord amb les aplicacions pressupostàries següents:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm.Operació

Import

2014 N 311 9421 46500

A

201400001315

120.800,00 €

Tercer.- Facultar a la regidora de l’Àrea de Serveis Socials i Salut per tal de procedir a la
signatura de l’esmentada pròrroga del conveni.
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Quart.- Notificar la resolució a l'interessat i comunicar-la a la Intervenció i Tresoreria
municipals, per al respectiu coneixement i efectes.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
9 CG-2014/4547 DICTAMEN. Ratificar l'aprovació de l'expedient de reconeixement de
crèdit en relació a la factura presentada per BSA, SA, pel Servei d'Atenció
Domiciliària del mes de desembre de 2013.
Fets
1. L’Ajuntament Ple, en data 26 d’octubre de 2004, va encomanar la gestió de la provisió i
prestació dels Serveis d’Atenció Domiciliaria a l’Hospital Municipal de Badalona, SA,
(actualment Badalona Serveis Assistencials, SA).
2. En data 20 de gener de 2013, el cap del departament d’Atenció Territorial i Polivalent, ha
emès un informe, segons el qual és necessari procedir a tramitar un expedient administratiu de
despeses, per tal d’aprovar la factura presentada per Badalona Serveis Assistencials SA, pel
servei d’atenció domiciliària del mes de desembre de 2013, que a continuació es relaciona,
atès que el servei va estar efectivament realitzat:
Núm. Fra
69/2013

Data
31/12/2013

Import
36.920,80

Descripció
Desembre 2013 (parcial)

NIF
A59551655

Tercer
BADALONA
SERVEIS
ASSISTENCIALS,
SA

3. En data 21 de gener de 2014 l’interventor general ha emès un informe favorable, per tal
que les factures relacionades a l’apartat anterior, s’imputin a la següent operació
comptable:
Aplicacions Pressupostàries Id.Op
Núm. Op
Import
2014 N 312 3121 44201
A
201400001799 36.920,80

4. L’aprovació de la factura objecte d’aquest expedient era necessària per a completar la
justificació, dins el termini establert, de la fitxa 1 Serveis Socials Bàsics del Contracte
Programa signat amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya per a l’any 2013, raó per la qual es va aprovar per urgència mitjançant decret
d’alcaldia del dia 23 de gener de 2014 condicionant a la posterior ratificació per la sessió
pública de la Junta de Govern Local.
Fonaments de dret
1. Segons disposa l’art. 66.1 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), el municipi, per a la
gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena
d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les
aspiracions de la comunitat de veïns, i segons disposa l’article 67 del mateix cos legal els
municipis, independentment o associats, han de prestar, com a mínim, i entre d’altres, els
serveis socials.
2. L’article 58, del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer
del títol sisè de la llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals,
disposa que l’aprovació d’aquestes factures constitueix un acte de reconeixement o
liquidació de l’obligació derivada, en aquest cas, de la corresponent adjudicació i contracte
(compromís de despesa legalment autoritzat i disposat), acreditats en l’expedient. A la vista
dels fets ressenyats, en el present cas també s’han acomplert els tràmits que indica l’article
59 del Reial decret esmentat quant a l’acreditació dels treballs facturats i la conformitat que
s’han prestat els serveis tècnics municipals gestors del contracte.
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3. 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”.
4. 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.
5. Atès que, la competència per aprovar aquesta proposta d’acord correspon a 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 l’acord sigui adoptat en sessió pública de
la Junta de Govern Local, previ dictamen de comissió informativa competent per raó de la
matèria, de conformitat amb l’article 123 del ROFRJ, aprovat per reial decret 2568/1986, de
28 de novembre.
Proposta 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 obstacle legal ni reglamentari per tal que la regidora de Serveis
Socials i Salut proposi a la Junta de Govern Local, que adopti la següent resolució:
PRIMER.- Ratificar l’aprovació de l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de
BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS SA, amb NIF
A5955165-5, i la despesa
corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

2014 N 312 3121 44201

A

201400001799

Import
36.920,80

SEGON.- Ratificar l’aprovació de la factura presentada per la mercantil Badalona Serveis
Assistencials SA, pel servei d’ajuda domiciliària que es detalla a continuació:
Núm.
Fra
69/2013

Data
31/12/2013

Import
36.920,80

Descripció
Desembre
(parcial)

2013

NIF

Tercer

A595516
55

BADALONA
ASSISTENCIALS, SA

SERVEIS

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a la intervenció municipal i a l’interessat.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
10 CG-2014/4548 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de
AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA -ACISA- corresponent
al manteniment de les instal.lacions semafòriques durant el mes d'AGOST de 2013.
Fets
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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 27/02/2014.
Informe jurídic de data 27/02/2014.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
06/03/2014.
Fonaments de dret
1. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei,
estableixen que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
2. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 05/07/2011.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de AERONAVAL
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA ,amb NIF A2852627-5, i la despesa
corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
2014 N 421 1330 21301

Id.Op
A

Núm. Op
201400015614

Import
30.049,15

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

B/201300441

31/10/20
13

Import
30.049,15

Apl
ic

NIF

Tercer

A28526275

AERONAVAL
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES, SA

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
A2852627-5
AERONAVAL CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
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11 CG-2014/4549 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS , SA corresponent a la neteja
d'edificis mnpals, eq. socials i culturals durant desembre 2013 i eq. escolars agost,
octubre (2 a 31) novembre i desembre d 2013
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme i
consten a l’expedient, les següents actuacions:
Informe tècnic de data 27/02/2014.
Informe jurídic de data 26/02/2014.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
06/03/2014.
Fonaments de dret
1. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei,
estableixen que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
2. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 05/07/2011.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de 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

2014 N 421 2310 22700

A

201400012146

43.912,44

2014 N 421 3204 22700

A

201400012145

1.346.776,80

2014 N 421 3301 22700

A

201400012147

23.785,90

2014 N 421 9331 22700

A

201400012148

115.270,16

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

SM1625/1001931

19/09/2013

SM1625/1002480

Import

Aplic

NIF

Tercer

170.797,44

A28037224

FOME
NTO
DE
CONS
TRUC
CION
ES Y
CONT
RATA
S, SA

14/11/2013

443.756,42

A28037224

FOMENTO
CONSTRUCCIONES
CONTRATAS, SA

DE
Y

SM1625/1002942

17/12/2013

395.394,86

A28037224

FOMENTO
CONSTRUCCIONES
CONTRATAS, SA

DE
Y

SM1625/1003031

31/12/2013

336.828,08

A28037224

FOMENTO
CONSTRUCCIONES
CONTRATAS, SA

DE
Y

SM1625/1003033

31/12/2013

182.968,50

A28037224

FOMENTO
CONSTRUCCIONES
CONTRATAS, SA

DE
Y

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
A2803722-4
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
12 CG-2014/4550 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA corresponent a treballs de
neteja viària i recollida de residus durant el mes de desembre de 2013.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme i
consten a l’expedient, les següents actuacions:
Informe tècnic de data 26/02/2014.
Informe jurídic de data 26/02/2014.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
06/03/2014.
Fonaments de dret
1. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei,
estableixen que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
2. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
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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
2014 N 421 1620 22717
A
201400012135
847.468,29
2014 N 421 1630 22700
A
201400012136
828.655,88
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

SM1627/1000007

10/01/2014

SM1627/1000008

Import

Aplic

NIF

Tercer

272.191,29

A28037224

FOMENTO
CONSTRUCCIONES
CONTRATAS, SA

DE
Y

10/01/2014

284.194,75

A28037224

FOMENTO
CONSTRUCCIONES
CONTRATAS, SA

DE
Y

SM1627/1003181

23/12/2013

556.464,59

A28037224

FOMENTO
CONSTRUCCIONES
CONTRATAS, SA

DE
Y

SM1627/1003182

23/12/2013

563.273,54

A28037224

FOMENTO
CONSTRUCCIONES
CONTRATAS, SA

DE
Y

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
A2803722-4
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
13 CG-2014/4551 DICTAMEN. Aprovar reconeixement de crèdit a favor de l'empresa
Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua
SA
Fets
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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 26/02/2014.
Informe jurídic de data 26/02/2014.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
06/03/2014.
Fonaments de dret
1. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei,
estableixen que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
2. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 05/07/2011.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor d’AIGUES DE
BARCELONA EMP.MET.GEST.CICLE INT. DE L'AIGUA, amb NIF A-66098435, i la
despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
2014 N 431 1710 22101

Id.Op
A

Núm. Op
201400012010

Import
143,10

SEGON.- Aprovar les factures incorporades a l’expedient, les quals corresponen al consum de
dos comptadors d’aigua de Medi Ambient, 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
20138192879

Data
20/12/2013

Import
134,33

20138420077

20/12/2013

8,77

Aplic

NIF
A66098435

A66098435

Tercer
AIGUES
DE
BARCELONA
EMPRESA
METROPOLITANA
GESTIO CICLE, SA
AIGUES
DE
BARCELONA
EMPRESA
METROPOLITANA
GESTIO CICLE, SA

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
A-66098435
AIGUES DE BARCELONA EMP.MET.GEST.CICLE INT. DE L'AIGUA

(.../...)
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
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Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
14 CG-2014/4552 DICTAMEN. Aprovar un reconeixement de crèdit corresponent al
consum elèctric 2011, 2012 i 2013 de l'hidrant del pàrking del carrer Sant Salvador de
Badalona, a favor d'ENS DE GESTIÓ URBANÍSTICA, SA.
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 05/03/2014
Informe jurídic de data 05/03/2014.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 11/03/2014
Fonaments de dret
1. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei,
estableixen que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
2. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 05/07/2011.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de ENS DE GESTIÓ
URBANÍSTICA, S.A.,amb NIF A-58187725, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació
pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2014 N 431 1720 22100
A
201400016423
819,15
SEGON.- Aprovar la factura incorporada a l’expedient que correspon al consum elèctric 2011,
2012 i 2013 de l’hidrant del pàrking del carrer Sant Salvador de Badalona, que ha estat
conformada pel tècnic municipal competent responsable, 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
11556/13 19/11/2013 819,15
A-58187725 ENS DE GESTIÓ URBANÍSTICA, S.A.
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a: ENS DE GESTIÓ URBANÍSTICA, S.A. A58187725.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
15 CG-2014/4553 DICTAMEN. Aprovar diverses denominacions d'espais públics
acordats per la Comissió del Nomenclàtor Municipal en la sessió ordinària de 3 de
març de 2014.
En la sessió de 3 de març de 2014 la Comissió del Nomenclàtor Municipal va acordar, per
consens, proposar a l’Ajuntament de Badalona:
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1. Deixar sense efecte l’aprovació de denominar com a Rosalia de Castro l’espai públic de
forma triangular situat a l’encreuament dels carrers de Guasch i París, al barri de Sant
Antoni de Llefià, restituint la numeració anterior al canvi de nomenclatura de l’espai.
2. Denominar la Sala d’exposicions de l’edifici El Carme amb el nom del pintor Josep
Uclés.
Tenint en compte l’informe del cap del Departament del Plànol de la Ciutat, emès el dia 3 de
març de 2013, que diu literalment:
“Antecedents:
En data de 3 de març de 2014 va tenir lloc la reunió, en sessió ordinària, de la Comissió del
Nomenclàtor Municipal i va acordar per unanimitat el següent:
1. Deixar sense efecte l’aprovació de denominar com a Rosalia de Castro l’espai públic de
forma triangular situat a l’encreuament dels carrers de Guasch i París, al barri de Sant
Antoni de Llefià, restituint la numeració anterior al canvi de nomenclatura de l’espai.
2. Denominar la Sala d’exposicions de l’edifici El Carme amb el nom del pintor Josep
Uclés.
Competència en l’aprovació:
A l’art. 75 del Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals, aprovat pel
Reial decret 1690/1986, l’1 de juliol (endavant RP), es determina que els ajuntaments han
de mantenir actualitzades la nomenclatura i la retolació de les vies públiques, la numeració
dels edificis i que hauran d’informar a totes les Administracions públiques interessades.
També, a l’art. 18 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC
09/01/1998), en el seu apartat 3, es dicta que la determinació del nom de les vies urbanes i
els nuclis de població de tota mena correspon als ajuntaments.
El 31 de gener de 1996 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la constitució de la Comissió del
Nomenclàtor Municipal com a òrgan complementari de l’Ajuntament amb la funció d’estudi i
emissió d’informes previs, l’assignació i/o modificació dels noms de les vies públiques,
places, espais públics diversos i edificis de serveis públics municipals o d’altres en què
l’Ajuntament hi participi directa o indirectament.
Ni en la Llei estatal reguladora de les bases del règim local, ni en la Llei municipal i de
règim local a Catalunya determinen expressament quin òrgan municipal té atribuïda la
competència per aprovar la denominació de les vies i dels espais públics d’un municipi.
Tanmateix, en l’art. 21.1.s) de la Llei estatal esmentada i en l’art. 53 u) de la Llei catalana,
es determina que l’alcalde té atribuïda la competència en aquelles matèries que la legislació
assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.
Segons el Cartipàs Municipal vigent, l’aprovació del nomenclàtor dels carrers i places de la
ciutat, la seva modificació i la numeració de les parcel·les està delegada a la Junta de
Govern Local.
Per tant els acords sobre la denominació dels espais públics cal traslladar-los a la Junta de
Govern Local que és l’òrgan municipal competent per a la seva aprovació.
Tipus de procediment administratiu:
En la legislació vigent no es determina expressament el procediment per aprovar la
denominació de vies i espais públics, per la qual cosa el procediment serà el general, és a
dir, el determinat a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, (endavant LAP) i el determinat a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LPAPC).
Notificacions i publicitat:
Com que aquesta aprovació afecta a una pluralitat indeterminada de persones, la pràctica
de la notificació pot ser substituïda per la publicació de l’anunci de l’aprovació, a la Seu
electrònica i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Badalona i al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (art. 59.5 LAP i art. 58 LPAPC).
La publicació haurà de contenir els mateixos elements que el punt 2 de l’art. 58 que la LAP
exigeix per a les notificacions, és a dir, haurà de contenir el text íntegre de la resolució amb
indicació si és o no definitiu a la via administrativa, l’expressió dels recursos que es puguin
interposar, l’òrgan davant del qual s’han de presentar i el termini per fer-ho, sense perjudici
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de què les persones interessades puguin exercir, en el seu cas, qualsevol altre recurs que
considerin adient.
D’acord a l’art. 437 del Reglament Hipotecari cal enviar còpia de les denominacions
aprovades, amb la data de publicació de l’acord d’aprovació, als registres de la propietat
corresponents i també al cap de Correus de Badalona.
Per altra banda, per a difondre les denominacions als possibles interessats de l’Ajuntament,
caldria comunicar els acords als departaments d’Infraestructures i Manteniment, Estadística
i Població, Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic, Llicències d’Obres, Llicències
d’Activitats, Plànol de la Ciutat, Atenció Ciutadana i d’Informàtica i TIC, a totes les àrees
municipals i a totes les regidories de districte.
Execució:
Aquest acord serà immediatament executiu al dia següent de la seva publicació i sent una
disposició de caràcter general no hi cap recurs en via administrativa.
Per tant, sent l’Ajuntament el que ha de mantenir actualitzada la retolació de les vies i
espais públics, caldrà que els serveis municipals de l’Àrea de la Via Pública col·loquin els
rètols amb les denominacions aprovades allà on sigui necessari.
Recursos administratius:
Com que aquesta resolució és una disposició de caràcter general, no hi cap recurs en via
administrativa però sí es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent de la seva publicació sense perjudici de què les persones
interessades puguin exercitar, en el seu cas, qualsevol altre recurs que considerin adient.
L’expedient corresponent a la resolució estarà arxivat al Departament del Plànol de la Ciutat
de l'Àmbit de Territori de l’Ajuntament de Badalona. Aquest departament està situat a la
planta baixa de l’edifici de la plaça de l’Assemblea de Catalunya, núm. 9-12 i es podrà
consultar d’acord a la LAP amb cita prèvia.
Denominacions noves, canvis i propostes:
Com he esmentat als antecedents, en data de 3 de març de 2014 va tenir lloc la reunió, en
sessió ordinària, de la Comissió del Nomenclàtor Municipal i es van aprovar dues
denominacions. Solament una d’aquestes afecta a les adreces de carrer: la de deixar
sense efecte la denominació de Rosalia de Castro, a causa de la queixa dels veïns, ja que
amb l’aprovació de la nova denominació, del dia 5 d’abril de 2013, es va canviar la
numeració i la denominació de les seves adreces, cosa que els comporta molts perjudicis.
A l’acord es demana restituir la numeració anterior. Per la qual cosa, tenint en compte que
solament són quatre les finques que confronten amb la plaça, que tenien el números 67, 69,
71, i 73 del carrer de Guasch i que es van canviar pels números 4, 3, 2 i 1 de la plaça de
Rosalia de Castro, la restitució de la numeració, en relació amb les corresponents
referències cadastrals UTM, és:
4676301DF3847F, carrer de Guasch, núm. 67.
4676302DF3847F, carrer de Guasch, núm. 69.
4676303DF3847F, carrer de Guasch, núm. 71.
4676304DF3847F, carrer de Guasch, núm. 73.
Aquest números s’adjudiquen als portals dels vestíbuls que donen entrada a tots els
habitatges situats a la façana nord dels edificis.
Caldrà comunicar les noves adreces a les persones propietàries dels habitatges i dels
locals inclosos en aquestes parcel·les cadastrals. També cal comunicar els canvis a les
persones majors d’edat que estiguin empadronades a les finques. Aquestes comunicacions
les haurien de fer els departaments gestors de l’empadronament i del cadastre, és a dir, al
Departament d’Estadística i Població de l’Àmbit de Govern i el Departament de Gestió i
Control d'ingressos de Dret Públic de l’Àmbit d’Hisenda i Recursos Interns.
També es va acordar denominar la sala d’exposicions del Centre Cultural El Carme –situat
al carrer de Francesc Layret, núm. 78-82 - amb el nom del pintor Josep Uclés.
Josep Uclés i Cifuentes, pintor, ha estat un dels artistes més genuïnament representatiu de
la neofiguració europea. Va néixer a Badalona en 1952 on va fer la primera exposició l‘any
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1972 i es consolidà al llarg dels anys com un dels pintors més destacats de la seva
generació.
El 1978 participà en l’exposició col·lectiva “Seny i Rauxa” al Centre Pompidou de París,
dedicada a l’art català contemporani. Fou també seleccionat com un dels representants de
la neofiguració europea en l’exposició “Europa-79” de Stuttgart.
Aquestes dues exposicions el projectaren internacionalment i els anys següents dugué a
terme nombroses exposicions individuals i col·lectives. Tot i que la seva producció és
sobretot pictòrica, conreà també l'escultura i féu algunes incursions en el camp de les
performances i les instal·lacions.
En les seves obres recrea un univers oníric, protagonitzat per l’element humà, en el qual es
fa present l’erotisme i l’esoterisme. Va morir recentment, el 12 de setembre de 2013, al
municipi de la Roca del Vallès (fragments de la Gran Enciclopèdia Catalana).”
Segons l’Acord de delegacions del Ple de l’Ajuntament en sessió de 12 de juliol de 2011
(BOPB 25/07/2011), la Junta de Govern Local Pública és l’òrgan municipal competent per
aprovar les denominacions del nomenclàtor municipal i les numeracions de carrer o
números de policia de les finques, per la qual cosa, la Comissió del Nomenclàtor, a travès
de la Comissió Informativa de l’Àmbit del Territori, proposa a la Junta de Govern Local
Pública l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Deixar sense efecte l’aprovació de denominar com a Rosalia de Castro l’espai
públic de forma triangular situat a l’encreuament dels carrers de Guasch i París, al barri de
Sant Antoni de Llefià.
SEGON.- Restituir la numeració anterior a les finques que tenen front a l’espai triangular o
plaça que es deixa sense nom, tenint en compte que els portals del vestíbuls que donen
accés als habitatges estan situats a la façana nord dels edificis, anulant qualsevol altre
nomeració existent en aquesta façana. Les adjudicacions de numeració són:
1. Finca de referència cadastral UTM 4676301DF3847F, número 67 del carrer de Guasch
del barri de Sant Antoni de Llefià (abans, número 4 de la plaça de Rosalia de Castro).
2. Finca de referència cadastral UTM 4676302DF3847F, número 69 del carrer de Guasch
del barri de Sant Antoni de Llefià (abans, número 3 de la plaça de Rosalia de Castro).
3. Finca de referència cadastral UTM 4676303DF3847F, número 71 del carrer de Guasch
del barri de Sant Antoni de Llefià (abans, número 2 de la plaça de Rosalia de Castro).
4. Finca de referència cadastral UTM 4676304DF3847F, número 73 del carrer de Guasch
del barri de Sant Antoni de Llefià (abans, número 1 de la plaça de Rosalia de Castro).
TERCER.- Denominar la sala d’exposicions del Centre Cultural El Carme, situat al carrer de
Francesc Layret, núm. 78-82, amb el nom “Josep Uclés” com a homenatge a Josep Uclés i
Cifuentes (Badalona, 1952 – la Roca del Vallès, 2013) pintor badaloní que ha estat un dels
artistes més genuïnament representatiu de la neofiguració europea.
QUART.- Publicar el text íntegre de la resolució al Tauler d’anuncis i a la seu electrònica de
l’Ajuntament de Badalona i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. S’haurà
d’expressar que l’aprovació és definitiva en via administrativa sense perjudici de què les
persones interessades puguin exercitar, en el seu cas, qualsevol recurs que considerin
adient.
CINQUÈ.- Comunicar el text íntegre de la resolució al Departament d’Estadística i Població
de l’Àmbit de Govern i al Departament de Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic de
l’Àmbit d’Hisenda i Recursos Interns, per a què facin saber els canvis de denominació i les
adjudicacions de numeració a les persones empadronades i a les persones propietàries
dels locals i habitatges afectats pels canvis i adjudicacions, al Departament
d’Infraestructures i Manteniment per à que faci col·locar els rètols necessaris als espais
públics amb nova denominació i retirar els vells o anulats. Comunicar-lo, també, als
registradors de la propietat de Badalona, al cap de Correus de Badalona, a l’Institut
Cartogràfic de Catalunya, a totes les àrees municipals, a totes les oficines municipals de
districte, als departaments de Serveis Generals de l’Àmbit d’Urbanisme, del Plànol de la
Ciutat, de Llicències d’Obres, de Llicències d’Activitats, d’Atenció Ciutadana i d’Informàtica i
TIC.
No obstant això, la Junta de Govern Local Pública, decidirà el que estimi oportú.
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Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
16 CG-2014/4554 PROPOSTA. Acceptar l'ajut preacordat amb la Diputació en el marc
del Pla "Xarxa de Governs Locals" per la reurbanització de carrers (6): Millora dels
reaglomerats en diversos carrers de la ciutat.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Acceptació de l’ajut preacordat amb la Diputació en el marc del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015”
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
N/Expedient: 093072-GE-ACEPSUB2014/000004
Expedient-Codi XBMQ: 2014/0001016 – 14/X/101061
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Objecte: Reurbanització de carrers (6) Millora dels Reaglomerats en diversos carrers de la
ciutat
Import: 591.095,48 €
Antecedents
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de 2012, va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu protocol general, publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona núm. 022012013256 de 8.06.2012.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” és l’instrument preferent per a
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona i el
seu Protocol general té com a finalitat establir el marc general i la metodologia
d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla de referència.
2. El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 24/07/2012, va aprovar l’adhesió d’aquest
Ajuntament al Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu Protocol general abans
esmentats, d’acord amb la clàusula setzena d’aquest Protocol.
3. La Junta de Govern Local, en sessió de data 28/09/2012 va a aprovar la sol·licitud a la
Diputació de Barcelona de diversos ajuts sobre necessitats a efectes de les Meses de
Concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i d’acord amb el seu Protocol.
L’actuació sol·licitada com a Prioritat 4 va ser la següent:
Títol de la necessitat: Reurbanització de carrers
Àmbit i Programa: Creació d’equipaments i d’infraestructures.
Territori i Sostenibilitat
Recurs: Altres projectes de territori i Sostenibilitat
Classe de recurs: Ajuts econòmics
Període de l’aportació: Any 2013 – 2.053.000,00 € // 2014 – 2.005.000,00 €
Cost tota (IVA inclòs): 4.058.000,00 €
4. En data 11/12/2012, el Diputat delegat per a la Cooperació Local va comunicar a
l’ajuntament els preacords adoptats en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”, entre els quals estava inclosa l’ajuda sol·licitada com a Prioritat 4 (descrita a
l’apartat anterior) i un import total de 3.285.000,00 € (amb periodificació per l’any 2013 –
1.250.000,00 € i per l’any 2014 – 2.035.000,00 €).
5. Per resolució del Diputat delegat per a la Cooperació Local de data 19/02/2014 (notificat
a l’ajuntament el 11/03/2014) es va aprovar el següent ajut econòmic i el seu règim de
gestió:
Núm. expedient
2014/0001016
Codi XGL
14/X/101061
Promotor
50202 Servei d’Equipaments i Espai Públic
Tipus expedient
440 – XARXA DE GOVERNS LOCALS
Objecte
Reurbanitzacions de carrers (6) Millora dels Reaglomerats en
diversos carrers de la ciutat
Destinatari/NIF
Ajuntament de Badalona – P0801500J
Núm. op. comptable
1403000402
Import Total
591.095,48 €
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Altres serveis

12200 Direcció de Serveis de Concertació Local
12001 Servei de Govern Local
Ref. Interna
UGEA 934 022 782
S’ha d’assenyalar que la necessitat definida i aprovada com a Reurbanització de carrers (6)
Millora dels
Reaglomerats en diversos carrers de la ciutat inclou diverses actuacions que es defineixen
en els respectius preacords, i que s’identifiquen en l’aprovació per l’import assignat a
l’actuació concreta.
Per l’import de l’ajut econòmic aprovat, l’expedient identificat és Reurbanitzacions de
carrers (6) Millora dels Reaglomerats en diversos carrers de la ciutat. Es tracta d’una
actuació que, tal i com es va fer constar al formulari de formalització del preacord
corresponent (apartat 1.2) serà executada per l’ens destinatari, que és l’Ajuntament.
6. La Intervenció municipal ha informat aquest expedient d’acord amb els articles 213 i
següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Fonaments de dret
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de 2012, va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu protocol general, publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona núm. 022012013256 de 8.06.2012.
2. D’acord amb la Disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, en aquest cas s’aplica la normativa reguladora del règim del
Protocol general anomenat “Xarxa Governs Locals 2012-2015”.
3. D’acord amb l’article 119.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la subvenció ha de ser acceptada pel
beneficiari, a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació.
4. L’òrgan competent per adoptar aquesta resolució és la Junta de Govern Local, facultat
expressament per acord del Ple de l’Ajuntament en resolució de data 24 de juliol de 2012,
pel qual, entre d’altres, la facultava per a la tramitació dels acords necessaris per al
desenvolupament del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu Protocol general.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre, informo que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que
l’òrgan competent de la corporació, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- ACCEPTAR l’ajut econòmic concedit per la Diputació de Barcelona en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i aprovat per resolució del Diputat delegat per
a la Cooperació Local de data 19/02/2014, amb el detall següent:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
Ajuntament de Badalona
NIF
P0801500J
Actuació
Reurbanitzacions de carrers (6) Millora dels
Reaglomerats en diversos carrers de la ciutat
Codi XGL
14/X/101061
Any
2014
Aportació de la Diputació 591.095,48 €
Àmbit de concertació
Creació d’equipaments i d’infraestructures
Es fa constar que l’actuació aprovada com a Reurbanitzacions de carrers (6) Millora dels
Reaglomerats en diversos carrers de la ciutat, segons la definició de la sol·licitud d’ajuts,
inclou diverses actuacions independents que es defineixen en els respectius preacords, i
que s’identifiquen en l’aprovació per l’import assignat a l’actuació concreta. En el present
expedient, al codi XGL identificat es correspon amb l’actuació Reurbanització de carrers (6)
Millora dels Reaglomerats en diversos carrers de la ciutat. Es tracta d’una actuació que, tal i
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com es va fer constar al formulari de formalització del preacord corresponent (apartat 1.2)
serà executada per l’ens destinatari, que és l’ajuntament.
SEGON.- ACCEPTAR el règim de gestió de l’actuació Reurbanització de carrers (6): Millora
dels Reaglomerats en diversos carrers de la ciutat, en els termes que estableix la resolució
que aprova l’ajut i que s’entén incorporat a aquesta acceptació.
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria municipals pel seu
coneixement, als efectes previstos en l’apartat dispositiu tercer i punts 2 a 4 del segon de la
resolució de concessió abans esmentada.
(.../...)
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Junta
de Govern Local RESOL d’acord amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui
aquesta resolució a la Diputació de Barcelona i es comuniqui a la Intervenció i Tresoreria
municipals, per al respectiu coneixement i efectes.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
17 CG-2014/4555 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de
CHUCHES BDN, SL corresponent al servei de llaminadures pel Nadal Solidari.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 103487-GE-EXT2014/000001
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 1/D-1/14
Procediment d’adjudicació: GE-EXT GE-EXT Despeses exercicis Tancats
Objecte de l’expedient: Cons Chuches pels nens de la campaña de Nadal Solidari "Cap
nen sense joguina"
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 26/02/2014.
Informe jurídic de data 26/02/2014.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
04/03/2014, 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
1r.- De la documentació referida als antecedents es constata la falta de tramitació del
corresponent expedient de contractació.
2n.- 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).
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
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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.
b) 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.
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.
d) 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.
6è. Conseqüentment, l’ajuntament de Badalona resta obligat en dret a realitzar el pagament
de la factura a dalt ressenyada.
7è.- 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, previ
dictamen favorable 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 CHUCHES BDN, SL
,amb NIF B66009168, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària
següent:
Aplicacions Pressupostàries
2014 N 440 1694 22199

Id.Op
A

Núm. Op
201400012152

Import
1.200,00

SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon a
l’execució dels treballs realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent
responsable dels treballs i/o serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a
l’expedient s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra
2466

Data
Import
Aplic
27/12/201
1200,00 440 1694 22199
3
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
B66009168
CHUCHES BDN, SL
(.../...)

NIF
B66009168

Tercer
CHUCHES
SL
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RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
18 CG-2014/4556 DICTAMEN. Aprovar la proposta d'atorgament de medalles de
permanència per 40 anys de servei als agents de la Guàrdia Urbana, senyors Albert
Borràs i Prat i Miguel Haro Narejos.
Assumpte: Atorgament medalles de permanència per 40 anys de servei en el cos de la
Guàrdia Urbana.
Exp.: 11/GU-3/14
ANTECEDENTS
Atès l’informe emès en data 26 de febrer de 2014 per la cap de la Guàrdia Urbana, al qual
diu literalment: “El Reglament General de Serveis de la Guàrdia Urbana, aprovat pel Ple en
sessió de data 26 de juny de 1997, reconeix als membres de la seva plantilla que es
mantinguin en actiu durant 20 y 30 anys l’atorgament de les medalles de permanència de
2a i 1a categoria.
Amb la implantació de les medalles de permanència, es volia reconèixer als membres de la
plantilla de la Guàrdia Urbana la dedicació durant la seva vida laboral al servei a la ciutat,
per això va preveure l’atorgament de les medalles de permanència a aquells membres del
cos que prestessin els seus serveis durant 20 i 30 anys.
Actualment, degut a l’increment que ha experimentat la plantilla de funcionaris de la
Guàrdia Urbana, i l’edat a la qual es pot accedir al cos, fa que els agents acaben la seva
vida activa amb més de 40 anys de servei, la qual cosa ha provocat un buit en el
reconeixement de l’antiguitat dels agents, que a més pot coincidir amb la seva jubilació.
Reconeixement que contribueix a apujar la moral i la cohesió de la plantilla, especialment
del més membres joves.
Es per això, que el sotasignat proposa s’atorguin medalles de permanència als membres de
la Guàrdia Urbana que d’acord amb el certificat emès per RRHH, al dia d’atorgament de
medalles portin més de 40 anys de servei.
L’atorgament d’aquestes condecoracions no suposa despesa a les arques municipals.
Els membres de la Guàrdia Urbana proposats són els següents:
• Albert Borràs Prat
• Miguel Haro Narejos
...””
Vist el certificat del Departament de RRHH.
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
L’atorgament de distincions i recompenses als membres dels cossos de les policies locals
venen reconeguts a l’article 45 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de
Catalunya “1.El reglaments específics dels cossos de policia poden establir un règim
d’atorgament de distincions i de recompenses a llurs membres en determinats supòsits o
circumstàncies...”.
L’Ajuntament Ple en data 26/6/97 (B.O.P. de Barcelona núm. 181 de 30/7/97) va aprovar el
Reglament General del Servei de la Guàrdia Urbana de Badalona, aprovat definitivament
per disposa “Art. 94. La medalla de Permanència en el Servei s’atorgarà a els qui es
mantinguin en actiu en la plantilla del Cos de Guàrdia Urbana i acreditin haver prestat
servei de manera ininterrompuda i sense que figuri cap nota desfavorable en l'expedient
personal durant 30 anys per la de 1a. categoria i 20 anys per la de 2a. categoria. Per
aquest objectiu seran computables en les mateixes condicions, els anys de servei prestats
en altres cossos armats de qualsevol Administració pública, quan els cossos d’origen
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tinguin establerta aquesta mena de recompenses per tal de premiar la constància i la
permanència en el servei. En qualsevol cas, és imprescindible haver prestat servei durant
un mínim de 10 anys en l’ajuntament de Badalona”.
Atès que a l’informe del cap de la Guàrdia Urbana es raona el motiu pel qual es considera
oportuna la concessió d’aquestes medalles, i atès que en virtut de l’art. 50.24 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, l’atorgament de medalles, emblemes,
condecoracions i altres distintius honorífics, és competència del Ple, si bé la té delegada en
la Junta de Govern Local, per acord de 12/07/2011.
CONCLUSIÓ I PROPOSTA
El sotasignat a la vista dels antecedents i consideracions jurídiques invocadess no veu raó
obstativa de caràcter legal, per tal que, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa
de l’Àmbit del Territori, per la Junta de Govern Local en sessió pública, en virtut de les
seves competències delegades pel Ple, s’adopti la següent resolució:
PRIMER: Reconèixer els serveis prestats durant més de 40 anys de permanència al Cos de
la Guàrdia Urbana, al agents que el 14 de juny de 2013, es troben en actiu, i a aquells que
havent-los prestats es van jubilar l’any 2012.
SEGON: Atorgar la medalla de permanència de 40 anys del servei al senyors:
• Albert Borràs Prat
• Miguel Haro Narejos
TERCER: Les medalles els seran lliurades en acte formal, el dia de la Guàrdia Urbana.
QUART: Notificar la present resolució als interessats
../...
D’acord amb el que preveu en la resolució de 12 de juliol de 2012, com a gerent de l’Àmbit
del Territori dono la meva conformitat al contingut de la proposta de resolució precedent i
n’ordeno la tramitació reglamentàriament prevista.
.../...
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les atribucions que com regidor de
Seguretat, Convivència i Participació, per delegació de l’Alcalde, resolució de 5 de juliol de
2011, tinc corferides, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i
n’ordeno la tramitació per a la seva aprovació, si s’escau, previ dictamen favorable de la
Comissió Informativa de l’Àmbit del Territori, a la propera i immediata sessió de la Junta de
Govern Local en sessió pública,
(.../...)
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fets i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució formulada i
dels informes tècnics precedents, la Junta de Govern Local, amb el dictamen favorable de
la Comissió Informativa de l’Àmbit del Territori, resol de conformitat i la converteix en
resolució, als efectes previstos a l’article 89.5 de la Llei 30/1992.
Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
19 CG-2014/4557 PROPOSTA. Ratificar la sol.licitud de subvencions en matèria de
Participació i Convivència, dins el Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2105"
En data 20 de març de 2014 el Tinent d’alcalde i regidor de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Participació, ha emès una resolució del següent tenor literal :
“RESOLUCIÓ
Identificació de la resolució
Expedient:Subvencions dirigides a ens locals per matèries de participació i de convivència
compreses en el Catàleg de concertació per l’any 2014 del Pla”Xarxa de governs Locals
2012-2015” de la Diputació de Barcelona
Assumpte: Sol·licitud
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Òrgan que resol: Tinent d’alcalde i regidor de l’Àrea
Caràcter: Exhaureix la via administrativa
Centre gestor de la subvenció: Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i Participació
Ciutadana de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona
Interessats: Departaments de Participació Ciutadana i de Convivència de l’Ajuntament de
Badalona
Antecedents
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31/05/2012 va aprovar el Pla”Xarxa de
governs Locals 2012-2015” (que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions
d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona) així com el seu protocol
general ( que té com a finalitat establir el marc general i el procediment d’implementació de
les actuacions i dels recursos que es comprenguin en el Pla de referència).
L’esmentat Protocol general, publicat al BOP de 08/06/2012, configura els Catàlegs de
concentració com un dels instruments que, juntament amb les Meses de Concertació i els
Programes Complementaris, preveuen i orienten el funcionament del sistema de
concertació i l’accés als àmbits definits a la clàusula 7a. del protocol general.
El catàleg de concertació es defineix com un instrument constituït per una relació completa i
ordenada de recursos concertables que, en el marc del Pla”Xarxa de governs Locals 20122015”, periòdicament publica la Diputació de Barcelona amb la finalitat d’oferir als ens
locals els recursos disponibles per tal de satisfer les seves necessitats.
2. La Junta de Govern de la Diputació va aprovar en data 31/01/2014 el catàleg de
concertació i el règim regulador aplicable per l’any 2014.
L’anunci de la seva aprovació i de la convocatòria per a la concessió es va publicaral
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 05/02/2014.
3. L’Ajuntament de Badalona és un ens local adherit al Protocol general del Pla ”Xarxa de
governs Locals 2012-2015”, d’acord amb l’article 3.3 del règim regulador aplicable al
catàleg de concertació de l’any 2014. L’acord de Ple de data 24/07/2012 va aprovar
l’adhesió.
L’adhesió a l’esmentat protocol suposa l’establiment d’una relació continuada entre les
parts al llarg d’aquest període, en pla d’igualtat i amb especial èmfasi en la negociació i la
voluntarietat.
Mitjançant l’adhesió s’estableixen de comú acord uns pactes que recullen objectius
comuns, una mateixa metedologia de treball conjunt i unes línies estratègiques al servei
d’aquests objectius, amb la finalitat última de millorar la qualitat de vida dels ciutadans de la
província.
4. Informe tècnic emès per la cap del Departament de Participació en data 20 de març de
2014 que, transcrit de manera literal, diu l següent:
“ Des de fa molt temps les entitats han expressat una vella reivindicació de poder comptar
amb espais per intercanviar informació entre elles, per coneixer el que fan les altres
entitats, no contraprogramar-se i poder trobar oportunitats de col.laboració.
En tot aquest temps han aparegut noves oportunitats que faciliten les tecnologies que ens
poden ajudar a crear espais de trobada per compartir informació i coneixement. Hi ha noves
oportunitats amb Internet 2.0. i l’us de les xarxes socials.
Avui més que mai, es molt important per a les entitats desenvolupar una estratègia de
comunicació i concretament una estratègia de comunicació 2.0 que aprofiti les eines que
existeixen i que ens facilitaran el donar-nos a coneixer, poder arribar a més conciutadans i
intercanviar la informació amb les altres entitats construint xarxes.
L’ajuntament ha d’assumir un rol d’ajuda i facilitació d’aquestes connexions. Per això oferim
el programa “entitats i comunicació 2.0” amb un conjunt de serveis que ens ajudin a creixer
com a xarxa i a cadascuna de les entitats a millorar la seva comunicació.
Els objectius del programa són:
Facilitar l’intercanvi d’informació entre les entitats.
Impulsar la creació d’estratègies de comunicació 2.0 a les entitats de la ciutat.
Facilitar eines per a la comunicació 2.0 de les entitat.
Objectius específics:
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Posar en marxa 3 subportals d’entitats.
Signar conveni d’intercanvi d’informació amb un mínim de 25 entitats
Compartir l’agenda d’activitats
Compartir notícies
Les actuacions previstes són:
Plataforma Diba
La Diputació de Barcelona posa a disposició dels ajuntaments la plataforma amb el CMS
Wordpress per a la elaboració de Webs a les entitats.
Badalona tenim actualment 10 entitats en webs en aquesta plataforma.
Aquesta eina serveix per facilitar el disseny web, ja que la plataforma proporciona un entorn
adaptat a les necessitats bàsiques per a la gestió dels gestors de continguts web, així com
l’hospedatge gratuït.
Portal/s
Per tal de respondre a l’objectiu principal de facilitar un espai de trobada a les entitast on
compartir la informació i el coneixement, l’ajuntament gestionarà el Portal d’entitats
http://www.entitatsbadalona.net on es publicaran de forma conjunta noticies i activitats que
realitzen les entitats, a mes a més d’informació d’interès comú així com el directori d’entitats
(també en format de dades obertes).
A més del portal general, posarem en marxa fins a 3 subportals, d’algun districte i/o sector
associatiu per fer visible la possibilitat de compartir informació per grups determinats
d’entitats.
Protocols d’intercanvi de dades
L’ajuntament, des del rol de gestió de xarxa, te com a objectiu facilitar l’intercanvi
d’informació i coneixement entre les entitats i facilitar la comunicació a la ciutadania.
Per això, i per tal de poder conectar de forma automàtica aquest intercanvi d’informació
oferirem a les entitats de signatura de convenis d’intercanvi d’informació, convenis que
regularan els temes relatius a la protecció de dades a més de concretar el metòde per
poder publicar en el portal les dades de notícies i activitats de les webs que tenen les
entitats de forma automàtica.
Assessoria:
Tots els matins, en horari d’atenció al públic, hi ha el servei d’assessoria personalitzada en
l’edifici del Viver. Un tècnic està a disposició dels membres d’entitats que necessitin fer
alguna consulta sobre com gestionar la comunicació 2.0 de la seva entitat.
El tècnic gestiona diverses eines per tal de poder ajudar en el procés d’assessorament a les
entitats:
●gestió de fòrums de debat.
●creació del manual online: eines2.0 http://einesweb.96.lt
Taller
Cada dijous de 2/4 de 5 a 2/4 de 7 de la tarda, a l’aula d’informàtica de l’IMPO tindrem les
portes obertes del Taller.
És un espai permanent que posem a disposició de les entitats per venir i treballar en la
seva web i/o xarxes socials, amb el servei professional d’una atenció personalitzada i sobre
les seves necessitats.
Curs Comunicació 2.0
Amb l’objectiu de facilitar el coneixement suficient per a la realització de plans de
comunicació 2.0 de les entitats, oferim un curs de formació el contingut del qual ens
ensenyi a analitzar el projecte de l’entitats, els públics objectius, els canals a emprar i els
continguts a comunicar.
xarxes socials
Vinculades al portal d’entitats s’han creat dos perfils en les xarxes socials:
facebook: participaciobdn
Twiteer: participaciobdn
Els times lines d’aquestes dues xarxes es publiquen al portal d’entitats.
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L’objectiu principal es servir de directori de les entitats de Badalona que estan a aquestes
dues xarxes, i que qui vulgui trobar-se pugui fer-ho fàcilment des de la relació que faciliten
els nostres perfils.
Així mateix aquestes eines ens facilitaran molt puntualment comunicar informació d’interès
a totes les entitats així com realitzar escolta activa del debat de les entitats de Badalona a
les xarxes socials
Els Recursos previstos per realitzar aquests activitats són:
La Cap del departament de Participació.
Un tècnic auxiliar del departament de Participació
Per a la realització de l’actuació “Plataforma” participem en el programa de la Diputació de
Barcelona Dinamització Associativa 2.0 que entre d’altres posa a disposició dels ens locals
una plataforma de webs que incorpora eines i funcionalitats específiques pera la
dinamització del teixit associatiu, acompanyament, formació i suport d’incidències al
personal tècnic i a les entitats que utilitzen la plataforma de webs.
Per tot això proposo sol·licitar a la Diputació de Barcelona el recurs tècnic (codi 4048) del
catàleg de serveis 2014 de Dinamització associativa 2.0. ”
5.
En relació amb la tramitació de les sol·licituds l’article 8 del règim regulador estableix
que s’hauran de tramitar a través del portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions de la seu electrònica corporativa.
6.
Essent que aquest projecte té antecedents de relació entre Diputació de Barcelona i
aquest municipi i que diverses entitats utilitzen la plataforma web per a la seva comunicació
és del tot necessari procedir a la tramitació necessària i de caràcter urgent per a procedir a
la sol·licitud de suport tècnic dins el catàleg de serveis de 2014
Fonaments de Dret
1. La disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, estableix que les subvencions que integren plans o instruments similars que
tinguin per objecte dur a terme funcions d’assistència i cooperació municipal es regiran per
la seva normativa específica, resultant d’aplicació supletòria les disposicions de la Llei
28/2003, així com de l’ordenança reguladora de la Diputació , aprovada definitivament per
acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 (BOPB núm. 13 de 15/01/2009).
2. Règim regulador previst al Catàleg de concertació , règim regulador i convocatòria per
a la concessió de recursos per a l’any 2014 publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en data 05/02/2014.
La convocatòria està oberta en aquests moments atès que el termini de presentació de
sol·licituds finalitzarà el proper 20/03/2014 d’acord amb el capítol 10.
Acompliment dels requisits previstos per l’article 3 pel que fa a destinataris atès que
l’<ajuntament de Badalona és un ens local adherit al Protocol general del Pla”Xarxa de
governs Locals 2012-2015” i també de caràcter específic atès que està previst per
ajuntaments de municipis de fins a 300.000 habitants.
3. A més de la normativa és aplicable l’article 10.1 en relació amb l’article 57 LBRL que
estableixen que l’administració local i la resta d’administracions públiques poden cooperar
econòmica, tècnica i administrativament. En aquest mateix sentit els articles 4.1 apartat d) i
4.3 LRJPAC disposen que en el desenvolupament de les seves activitats serà necessari
que les administracions públiques es prestin la cooperació i assistència necessària per
l’eficaç exercici de les seves competències .
4. L’article 2.1 apartat d) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, enumera les subvencions com un
dels
5. recursos de les entitats locals, i l’article 40del mateix cos legal en regula la seva
aplicació material.
6. L’article 2014 del Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, aprovat per Reial
Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, disposa que la funció interventora tindrà per objecte
fiscalitzar tots els actes de les entitats locals que donin lloc al reconeixement i liquidació de
drets i obligacions o despeses de contingut econòmic i que aquesta funció esmentada
comprendrà la intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de
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produir drets i obligacions de contingut econòmic. No obstant, es considera que no cal una
fiscalització prèvia d’aquesta sol·licitud de subvenció per la Intervenció municipal atès que
aquesta no generarà cap despesa econòmica concreta a càrrec del pressupost de la
Corporació.
7. L’alcalde és l’òrgan administratiu competent per sol·licitar subvencions, d’acord amb
l’article 53.1.u) 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 d’acord amb l’article 21.1.s) de la
Llei 7/1985, de 2d’abri, reguladora de les bases del règim local.
No obstant,la resolució de l’alcalde de data 05/07/2011 va realitzar una delegació general
de competències a favor dels regidors que comporta la signatura de les resolucions que
siguin necessàries per a la gestió dels assumptes de la respectiva àrea d’actuació, entre les
quals, cal entendre la sol·licitud de subvencions.
Caldrà donar compte a la Junta de Govern Local de les resolucions mitjançant les quals es
sol·licitin subvencions compreses dins de l’àmbit dels recursos del catàleg 2014 del Pla
“Xarxa de Governs Locals”.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
En conseqüència, i d’acord amb l’anteriorment exposat als antecedents de fet i als
fonaments de dret,no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’alcalde,
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER: Aprovar la realització de l’actuació Entitats i Comunicació 2.0 prevista a l’informe
tècnic transcrit i que té com a objectius: 1) Desenvolupar metodologia d’escolta activa, que
definit processos i mètode creï un sistema susceptible de ser aplicat a d’altres institucions i
o en polítiques específiques. Que a partir de l’anàlisi del debat a la xarxa creï informe que
facilitin la presa de decisió política. 2) Analitzar l’acompliment municipal dels índex de
transparència a l’Ajuntament de Badalona així com altres requeriments complementaris a
aquests indicadors i elaborar un pla de treball per a la creació d’un portal de transparència
que ens permeti optimitzar la participació i la col·laboració en la gestió i planificació d’altres
serveis que ajudin a mantenir un òptim desenvolupament de la ciutat de Badalona.
SEGON: Sol·licitar la subvenció per l’actuació “analitzem la xarxa territorial “ que està
compresa com a recurs tècnic dins dels plans, programes i projectes en matèria de
convivència del Catàleg de Concertació per a l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015” de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les Bases Reguladores aprovades
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30.01.2014 (BOPB de 5.2.14) i
amb la convocatòria oberta per a la concessió de subvencions.
Identificació dels recursos i de les condicions del catàleg subvencionable :
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Àrea
Atenció a les Persones. Participació Ciutadana i Acció Comunitària
Tipus de recurs
Recurs tècnic
Objecte subvencionable
Plans, programes i projectes en matèria de convivència.
Actuació
Entitats i comunicació 2.0
Import sol.licitat
Sol.licitud de subvenció sense contingut econòmic
Pressupost actuació
No pressupostat
Documentació annexa
Memòria tècnica. Fitxa generada pel portal de tramitació
TERCER.- Ratificar per la Junta de Govern Local d’aquesta Resolució mitjançant la qual es
sol·lícita subvenció compresa dins de l’àmbit de recursos del catàleg 2014 del Pla “Xarxa de
Governs Locals”
QUART.- Comunicar aquesta Resolució als Departament gestor i a la Secretaria delegada
de la Comissió Informativa de caràcter permanent de l’àmbit, als efectes de signatura
electrònica de les sol·licituds i de la seva tramitació electrònica a través del canal PMT
“portal de tramitació”
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 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, resolc de conformitat i la converteixo en Resolució.“
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Per tot el que s’exposa, d’acord amb l’apartat 3è. de la Resolució precedent, el Tinent
d’alcalde i Regidor de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Participació, proposa a la Junta de
Govern Local pública l’adopció de l’acord següent :
ÚNIC : Ratificar aquesta Resolució mitjançant la qual es sol·lícita, dins l’àmbit de recursos
del catàleg 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, la subvenció següent :
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Àrea
Atenció a les Persones. Participació Ciutadana i Acció Comunitària
Tipus de recurs
Recurs tècnic
Objecte subvencionable
Plans, programes i projectes en matèria de convivència.
Actuació
Entitats i comunicació 2.0
Import sol.licitat
Sol.licitud de subvenció sense contingut econòmic
Pressupost actuació
No pressupostat
Documentació annexa
Memòria tècnica
Fitxa generada pel portal de tramitació
No obstant això, la Junta de Govern Local acordarà el que estimi pertinent.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
20 Proposicions urgents.
CG-2014/4558 PROPOSTA. Ratificar la sol·licitud d'ajut dins el programa de suport a
l'economia productiva local, línia de finançament de la reforma rehabilitació i
reparació d'elements constitutius de patrimoni singular local dins el Pla Xarxa
Governs Locals 2012-15
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Ratificació de la sol·licitud d’ajut dins del Programa complementari de suport
a l’economia productiva local, línia de “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació
d’elements constitutius de patrimoni singular local en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
N/Expedient: 093072-Subv-DiBaXGL2012-2015
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Objecte: Rehabilitació cementiri municipal del Sant Crist
Import total actuació: 225.000 €
Relació de fets i fonaments
L’alcalde, en data 26/03/2014, ha dictat una resolució que transcrita literalment diu el
següent:
<<Antecedents
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de 2012, va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu protocol general, publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona núm. 022012013256 de 8.06.2012.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” és l’instrumento preferent per a
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona i el
seu Protocol general té com a finalitat establir el marc general i la metodologia
d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla de referència.
2. El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 24/07/2012, va aprovar l’adhesió d’aquest
Ajuntament al Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu Protocol general abans
esmentats, d’acord amb la clàusula setzena d’aquest Protocol.
3. En el marc del Pla de referència, la Junta de Govern de la Diputació va aprovar en data
19/12/2013 el Programa complementari de suport a l’economia productiva local, el règim de
concertació i les normes de gestió; i va obrir convocatòria per a la concessió d’ajuts a una
línia de “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de
patrimoni singular local”.
4. El Gerència de l’Àmbit de Territori, segons les instruccions de l’alcalde i a partir del
requeriment de la Regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme
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ha justificat l’oportunitat de sol·licitar ajut per a l’actuació de Rehabilitació del cementiri
municipal del Sant Crist, atès que part de les edificacions del recinte es troben molt
deteriorades
5. L’esmentada actuació reuneix els requisits fixats en la normativa general del programa
complementari per a la línia de suport dirigida al patrimoni local singular, ja que el Cementiri
del Sant Crist està inclòs en el Catàleg municipal d’edificis d’interès històric-artístic i forma
part d l’Inventari de protecció del patrimoni cultural europeu.
Per tant, es pot finançar amb l’aportació de la Diputació a través de l’esmenta programa la
sol·licitud del qual finalitza el 27 de març de 2014 pel que és del tot necessari procedir a la
seva tramitació necessària i de caràcter urgent.
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
28/2003, així com de l’ordenança reguladora de la Diputació , aprovada definitivament per
acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 (BOPB núm. 13 de 15/01/2009).
2. El Règim de concertació aplicable al Programa complementari de suport a l’economia
productiva local , aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en
sessió de data 19/12/2013 en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu
protocol general, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de
2012 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 022012013256 de
8.06.2012 són la normativa específica aplicable a la present subvenció.
3. Segons estableix l’article 53.1 apartats d) i g) del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, les facultats de direcció i impuls dels serveis i obres municipals,
així com a la gestió econòmica del pressupost municipal corresponen a l’alcalde el qual, en
resolució de data 14/06/2011 es va reservar totes les facultats d’estudi i propostes
d’actuació i resolucions d’actuacions en l’àmbit material relatives a l’urbanisme. A més
l’alcalde és l’òrgan administratiu competent per sol·licitar subvencions, d’acord amb l’article
53.1.u) 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 d’acord amb l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985,
de 2d’abri, reguladora de les bases del règim local.
No obstant això, caldrà donar compte a la Junta de Govern Local de règim públic de les
resolucions mitjançant les quals es sol·licitin subvencions compreses dins de l’àmbit dels
recursos del catàleg 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre, informo que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que
l’òrgan competent de la corporació, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Seleccionar l’actuació anomenada Rehabilitació del Cementiri municipal del Sant
Crist per tal que s’inclogui en el Programa complementari de suport a l’economia productiva
local, línia de “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de
patrimoni singular local” en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per un
import total de 225.000,00 €.
Aquesta actuació s’executarà subjecta a les normes específiques aprovades per acord de
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 19/12/2013.
SEGON.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona que, dins del Programa complementari de
suport a l’economia productiva local aprovat per aqueixa entitat, aprovi l’ajut d’import
225.000,00 € per al finançament de l’actuació seleccionada anomenada Rehabilitació del
Cementiri municipal del Sant Crist, dins de la línia específica de reforma, rehabilitació i
reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local, segons especificacions que
consten a la Memòria tècnica redactada a l’efecte pel Departament de Gestió de Serveis de
l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme de l’ajuntament i a la Memòria
de sol·licitud P102 associada.
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TERCER.- Ratificar per la Junta de Govern Local en sessió pública aquesta Resolució de
sol·licitud de subvenció, la qual s’empara amb caràcter general en el Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.
QUART.- Comunicar aquesta Resolució als Departament gestor i a la Secretaria delegada
de la Comissió Informativa de caràcter permanent de l’àmbit, als efectes de signatura
electrònica de les sol·licituds i de la seva tramitació electrònica a través del canal PMT
“portal de tramitació.>>
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència l’alcalde, d’acord amb l’article 172 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals i amb allò anteriorment exposat i a
l’empara dels articles 82.3 i 126 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, dóna
compte a la Junta de Govern Local pública de la resolució de referència i proposa l’adopció
de l’acord següent :
ÚNIC.- Ratificar la precedent resolució als efectes de Sol·licitar a la Diputació de Barcelona
que, a l’empara del Programa complementari de suport a l’economia productiva local
aprovat per aqueixa entitat, aprovi l’ajut d’import 225.000,00 € per al finançament de
l’actuació seleccionada anomenada Rehabilitació del Cementiri municipal del Sant Crist,
dins de la línia específica de reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de
patrimoni singular local, segons especificacions que consten a la Memòria tècnica
redactada a l’efecte pel Departament de Gestió de Serveis de l’Àrea de Promoció
Econòmica, Comerç, Consum i Turisme de l’ajuntament i a la Memòria de sol·licitud P102,
ambdós documents associats a l’esmentada sol·licitud.
Badalona, 26 de març de 2014
(.../...)
RESOLUCIÓ
Acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídic de la proposta de resolució
formulada, la Junta de Govern Local resol de conformitat.
Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
21 Precs i preguntes.
No se’n va produir cap.
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les catorze hores i vint minuts, de la qual com
secretari general, dono fe.

Vist i Plau
Xavier Garcia Albiol
ALCALDE

Juan Ignacio Soto Valle
SECRETARI GENERAL
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