Secretaria General

NÚM.:
58
ÒRGAN:
Junta de Govern Local
SESSIÓ:
PÚBLICA. ORDINÀRIA
DATA:
30 de desembre de 2014
HORA:
11:50
DOCUMENT: ACTA
_________________________________________________________________
A la sala de la 4a planta de l'edifici municipal del Viver, es reuneix en sessió
Ordinària.Pública la Junta de Govern Local, en compliment de la STC 161/2013, de 26 de
setembre (BOE núm. 254, de 23 d’octubre).
ASSISTENTS:
ALCALDE
REGIDORS
SECRETARI GENERAL ACC.
INTERVENTOR MUNICIPAL
TRESORER

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

ABSENTS
Ramón Riera Macia
Juan Fernández Benítez

Regidor
Regidor

ORDRE DEL DIA
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió pública anterior
de data 26 de novembre de 2014.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 CG-2014/4844 DICTAMEN. Aprovació conjunta de diversos expedients de despesa.
3 CG-2014/4845 PROPOSTA. Aprovació conjunta de diversos reconeixements de crèdit.
4 CG-2014/4846 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament de la
quota anual presentada per la Federació de Municipis de Catalunya, corresponent a
l'anualitat 2013.
5 CG-2014/4847 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit pagament de 10 factures
presentades per Signator Empresarial, SL, corresponent a publicació d'anuncis a la revista
El Tot Badalona durant el 2014.
6 CG-2014/4848 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament de 8
factures presentades per Zeta Gestión de Medios, SA per la publicació d'anuncis oficials de
lal diari El Periódico de Catalunya durant el 2014.
7 CG-2014/4849 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament d'una
factura presentada per Publipress Media, SLU que correspon a la publicació d'un anunci al
suplement Què fem del diari La Vanguardia per fer difusió de la Fira Badaterra.
8 CG-2014/4850 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament de 7
factures presentades pel Grup Ferga, SL que corresponen a la publicació d'anuncis a la
revista Badalona 2000 al llarg d'aquest 2014 sobre diferents campanyes municipals de
difusió.
9 CG-2014/4851 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament de 3
factures presentades per Zeta Gestión de Medios, SA, per la publicació d'anuncis oficials
de l'Àrea d'Urbanisme al diari El Periódico de Catalunya al llarg d'aquest 2014.

Ajuntament de Badalona –Secretaria General - Actes Sessió núm. 58/ 30-12-14
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

1

Secretaria General

10 CG-2014/4852 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament d'una
factura presentada per Zeta Gestión de Medios, SA que correspon a la publicació d'una
esquela al diari El Periódico de Catalunya el dia 17 d'abril de 2014.
11 CG-2014/4853 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament de 13
factures presentades per Enter Gestió Comunicativa, SL, per la publicació d'anuncis al
setmanari Diari de Badalona al llarg d'aquest 2014 sobre diverses campanyes publicitàries.
12 CG-2014/4854 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament d'una
factura presentada per Bricoinsa, SL que correspon a la compra de material per a la
instal·lació d'unes banderoles per a la campanya "Diada de Sant Jordi".
13 CG-2014/4855 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament d'una
factura presentada per Logintegral 2000, SAU que correspon a una subscripció anual al
diari El Mundo.
14 CG-2014/4856 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament d'una
factura presentada per Zeta Gestión de Medios, SA que correspon a la publicació d'un
anunci oficial al diari El Periódico de Catalunya el dia 31 d'octubre de 2014.
15 CG-2014/4857 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament d'una
factura presentada per Zeta Gestión de Medios, SA que correspon a la publicació d'un
anunci oficial al diari El Periódico de Catalunya el dia 10 de març de 2014.
16 CG-2014/4858 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament d'una
factura que correspon a la impressió de 600 fullets per fer difusió del "IV Festival Laietània".
17 CG-2014/4859 DICTAMEN. Aprovar la factura per a la prestació del servei d'ambulància
durant la realització de les proves físiques del procés selectiu per a la provisió de 12 places
d'agent de la Guàrdia Urbana.
18 CG-2014/4860 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per import de 155,46
EUR, corresponent a despeses de representació (procurador) en procediment judicial
contenciós administratiu.
19 CG-2014/4861 PROPOSTA. Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial de crèdit
per l'abonament de l'ajut econòmic als treballadors/funcionaris amb fills amb discapacitat
any 2013
20 CG-2014/4862 DICTAMEN. Aprovar el pagament serveis de notaria del procés selectiu
per proveïr interinament una plaça d'Intendent de la Guàrdia Urbana de Badalona.
21 CG-2014/4863 PROPOSTA. Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial de crèdit
derivat de l'assignació d'indemnitzacions per desplaçament per raó del servei
corresponents a l'any 2012
22 CG-2014/4864 DICTAMEN. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit.
23 CG-2014/4865 PROPOSTA. Aprovació d'expedient de reconeixement de crèdit.
24 CG-2014/4866 PROPOSTA. Aprovació col·lectiva de diversos reconeixements de crèdit.
25 CG-2014/4867 DICTAMEN. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
26 CG-2014/4869 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per import de 18,15
euros a l'empresa BRICOINSA, SL per la compra de material ferreteria.
27 CG-2014/4870 PROPOSTA. Aprovar la sol·licitud de diverses subvencions en el marc
de la convocatòria 2014 del Catàleg de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 20122015" de la Diputació de Barcelona - Salut i Serveis Socials.
28 CG-2014/4871 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per import de 135,22
euros a l'empresa BRICOINSA, SL per la compra de material ferreteria.
29 CG-2014/4872 DICTAMEN. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit dels
proveïdors següents: Distribución y Reparto SL, Promotora de Servicios y Regalos SL,
Bricoinsa SL, Electre Ferreteria SL i Fornaguera SA.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
30 CG-2014/4873 DICTAMEN. Aprovar un reconeixement de crèdit corresponent al
pagament de les factures per reparacions d'urgència en l'aparell elevador del c. Sant Felip i
Roses.
31 CG-2014/4874 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a BRICOINSA,SL,
corresponent a factures de subministrament de ferreteria per atendre avaries urgents.
32 CG-2014/4875 DICTAMEN. Aprovar el reconèixer de crèdit a SUGEBE,SL. corresponent
al subministrament de material de ferreteria per atendre diverses avaries urgents.
33 CG-2014/4876 DICTAMEN. Aprovar el reconèixer de crèdit a ELECTRE FERRETERIA,
SL corresponen al subministrament de material de ferreteria per atendre avaries urgents.
34 CG-2014/4877 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a SUGEBE,SL,
corresponent a factures de subministrament de material de ferreteria per atendre avaries
urgents.
35 CG-2014/4878 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a FERRETERIA PRIM,
SL per al pagament de les factures corresponents a diferents subministrament ferreteria per
atendre diverses urgències.
36 CG-2014/4879 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a ELECTRE
FERRETERIA, SL corresponent a factures de subministrament de ferreteria per atendre
avaries urgents.
37 CG-2014/4880 PROPOSTA. Aprovar un reconeixement de crèdit corresponent a les
factures de l'exercici 2010 de lloguer de comptadors de reg de zones verdes de
manteniment de l'empresa URBASER
38 CG-2014/4881 PROPOSTA. Aprovar l'acceptació de l'ajut preacordat amb la Diputació
en el Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015:Reurbanització de carrers (9)
39 CG-2014/4882 DICTAMEN. Aprovar el reconeixent de crèdit a favor de BRICOINSA, SL,
per import de 90,87 euros per al pagament de les factures 14094 i 14174 per la compra de
material de ferreteria.
40 CG-2014/4883 PROPOSTA. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de Bricoinsa per
al pagament de les factures núm. 14378 i 14379 en concepte de material de ferreteria per
import de 485,79 euros.
41 CG-2014/4884 DICTAMEN. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdits a
PRESCENIC, TRIFUSIÓ I MEDIA MUSIC, per imports de 2.395,80, 5.529,70 i 969,86
euros, per pagament de factures corresponents a l'execució de la Fira de la Solidaritat.
42 CG-2014/4885 PROPOSTA. Aprovar el reconeixement de crèdit per import de 16,00
euros a favor de SEVILLA RTC SL, pagament de factura 13380 per subministrament d'una
font d'alimentació.
43 CG-2014/4886 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per import de 847,00
euros pel concepte de reparació de l'aire condicionat de la Guàrdia Urbana.
44 CG-2014/4887 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a PINTURAS
CORBACHO DECORACION, SL per la compra de material divers de ferreteria
45 CG-2014/4888 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a Grifell, SA en
concepte de desembossament urgentment de l'arqueta del Centre Cívic de la Morera.
46 CG-2014/4889 DICTAMEN. Aprovar un reconeixement de crèdit a BRICOINSA en
concepte de despeses diverses de material de ferreteria.
47 CG-2014/4890 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a FAIN ASCENSORES,
SA, en concepte de manteniment de l'ascensor del Centre Cívic de Sant Roc durant l'any
2014.
48 CG-2014/4891 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a SUGEBE, SL en
conceptes de despeses diverses de materials de ferreteria.
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49 CG-2014/4892 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a DIN 933 en concepte
de despeses diverses de material de ferreteria
50 Proposicions urgents.
CG-2014/4894 PROPOSTA. Rectificar l'errada material continguda a la Resolució de JGL
del proppassat dia 26 de novembre d'enguany, per la qual s'aprovava prov. les modif. de
l'ordenança general reguladora dels preus públics.
CG-2014/4898 PROPOSTA. Aprovar els preus actualitzats del Servei de manteniment de
paviments i clavegueram per la continuïtat de l'esmentat servei i reconeixement de crèdit
pels imports corresponents al període de gener de 2010 a maig de 2014.
CG-2014/4893 PROPOSTA. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor d'URBASER,S.A.
en concepte de revisió de preus 2013 del contracte de Manteniment i Neteja de les Zones
Verdes, Arbrat i Jardineres de Badalona.
CG-2014/4897 PROPOSTA. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de AQUALOGY
SOLUTIONS, SA, corresponent al lloguer de comptadors d'aigua de reg de zones de
manteniment d'URBASER, S.A., anys 2011, 2012 i 2013.
CG-2014/4896 PROPOSTA- Aprovar un reconeixement de crèdit a l'empresa SECE, pels
treballs de manteniment correctiu d'edificis administratius i Viver maig a juliol 2014.
51 Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió pública anterior
de data 26 de novembre de 2014.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’acta de la sessió pública que va
tenir lloc el 26 de novembre de 2014, la qual va ser aprovada per unanimitat.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 CG-2014/4844 DICTAMEN. Aprovació conjunta de diversos expedients de despesa.
Fets
1. Les factures i despeses relacionades a continuació han estat conformades pels
departaments municipals gestors i, posteriorment, la Intervenció Municipal ha informat les
corresponents autoritzacions de despesa amb càrrec a les partides i els números
d’operació que es detalla:
Interessat
NIF

Factura
E00/1247/1439/0

Data
13/06/2014

BARCELO
VIAJES
B07012107

E00/1247/1440/0

13/06/2014

BARCELO
VIAJES
B07012107

E00/1247/1442/0

13/06/2014

BARCELO
VIAJES
B07012107
Laura Vera
Reixach
40938639L

N140002

31/03/14

Concepte
Viatges
familiars
Manolo
Escobar,
inauguració
estàtua en el
seu honor
Viatges
familiars
Manolo
Escobar,
inauguració
estàtua en el
seu honor
Viatges
familiars
Manolo
Escobar,
inauguració
estàtua en el
seu honor
Fotografies
casaments
març 2014

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

010102FEXP2014/000009

001 9220
22601
201400068892

010102FEXP2014/000009

001 9220
22601
201400068892

010102FEXP2014/000009

001 9220
22601
201400068892

010102FEXP2014/000010

001-922022799
201400054382

Import
(euros)
333,96

93,28

526,65
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Artesanos
del Arte, SL
B62728688
Laura Vera
Reixach
40938639L
Laura Vera
Reixach
40938639L
BARCELO
VIAJES
B07012107
BARCELO
VIAJES
B07012107

015-RP-2014
10/06/2014

N140003

04/06/14

N140004

03/07/14

E00/1247/1

E00/1247/1821/0

15/09/2014

BARCELO
VIAJES
B07012107

E00/1247/1820/0

13/09/2014

Nivel10
Moving
Sound, SL
B62471610

002.1202

09/04/14

Àmfores
romanes per
obsequi
protocol·lari
Fotografies
casaments
abril i maig
2014
Fotografies
casaments
juny 2014
Viatge de
l’Alcalde a
Madrid, reunió
amb ADIF
Viatge de
l’Alcalde de
tornada de
Madrid
Viatge del
Regidor Juan
Fernandez a
Madrid, reunió
amb RECE
Serveis
tècnics
d’audiovisuals
i
enregistrament
actes

010102FEXP2014/000011

001-922022601
201400054385

107,04

010102FEXP2014/000012

001-922022799
201400063572

304,92

010102FEXP2014/000012

001-922022799
201400063577

319,44

010102FEXP2014/000013

001 9120
23000
201400063709

79,90

010102FEXP2014/000014

001 9120
23000
21400068211

154,98

001 9120
23000
201400069338

175,70

010102FEXP2014/000016

010102FEXP2014/000017

001-922022799
201400070692

580,80

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
factures constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de
l’efectiva prestació dels serveis, acreditada als expedients.
3. A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59
del Reial decret esmentat quant a l’acreditació dels treballs facturats i la conformitat que
n’han prestat els serveis tècnics municipals gestors del contracte.
4. 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 relacionades
conforme les previsions de l’article 41 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim, jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5. L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquests reconeixements de crèdit és la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament atorgada mitjançant acord de data 12 de
juliol de 2011, i, de conformitat amb la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26
de setembre (BOE núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix que, si escau la seva aprovació,
l’acord sigui adoptat en sessió pública de la Junta de Govern Local, previ dictamen de la
comissió informativa competent per raó de la matèria, de conformitat amb l’article 123 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre.
6. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació
han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta
de resolució.
../..
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tinent d’alcalde i regidor d’Economia i Hisenda que, previ dictamen favorable de la Comissió
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informativa de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda, validi i ordeni la tramitació a la Junta
de Govern Local pública de la següent proposta:
PRIMER.- Aprovar els expedients de despesa i les factures que es relacionen a
continuació, en haver estat conformades pel servei gestor corresponent, i satisfer el seu
import amb càrrec a les partides pressupostàries i operacions que s’indiquen del pressupost
municipal de despeses de l’any 2014:
Interessat
NIF

Factura
E00/1247/1439/0

Data
13/06/2014

BARCELO
VIAJES
B07012107

E00/1247/1440/0

13/06/2014

BARCELO
VIAJES
B07012107

E00/1247/1442/0

13/06/2014

BARCELO
VIAJES
B07012107
Laura Vera
Reixach
40938639L
Artesanos
del Arte, SL
B62728688
Laura Vera
Reixach
40938639L
Laura Vera
Reixach
40938639L
BARCELO
VIAJES
B07012107
BARCELO
VIAJES
B07012107

N140002

31/03/14

015-RP-2014
10/06/2014

N140003

04/06/14

N140004

03/07/14

E00/1247/1

E00/1247/1821/0

15/09/2014

BARCELO
VIAJES
B07012107

E00/1247/1820/0

13/09/2014

Nivel10
Moving
Sound, SL
B62471610

002.1202

09/04/14

Concepte
Viatges
familiars
Manolo
Escobar,
inauguració
estàtua en el
seu honor
Viatges
familiars
Manolo
Escobar,
inauguració
estàtua en el
seu honor
Viatges
familiars
Manolo
Escobar,
inauguració
estàtua en el
seu honor
Fotografies
casaments
març 2014
Àmfores
romanes per
obsequi
protocol·lari
Fotografies
casaments
abril i maig
2014
Fotografies
casaments
juny 2014
Viatge de
l’Alcalde a
Madrid, reunió
amb ADIF
Viatge de
l’Alcalde de
tornada de
Madrid
Viatge del
Regidor Juan
Fernandez a
Madrid, reunió
amb RECE
Serveis
tècnics
d’audiovisuals
i
enregistrament
actes

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

010102FEXP2014/000009

001 9220
22601
201400068892

010102FEXP2014/000009

001 9220
22601
201400068892

010102FEXP2014/000009

001 9220
22601
201400068892

010102FEXP2014/000010

001-922022799
201400054382

130,68

010102FEXP2014/000011

001-922022601
201400054385

107,04

010102FEXP2014/000012

001-922022799
201400063572

304,92

010102FEXP2014/000012

001-922022799
201400063577

319,44

010102FEXP2014/000013

001 9120
23000
201400063709

79,90

010102FEXP2014/000014

001 9120
23000
21400068211

154,98

001 9120
23000
201400069338

175,70

010102FEXP2014/000016

010102FEXP2014/000017

001-922022799
201400070692

333,96

93,28

526,65

580,80

../..
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent, als efectes previstos a l’article 123 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, proposo a la Comissió Informativa de l’Àmbit de
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Govern, Economia i Hisenda que dictamini favorablement aquesta proposta i proposo a la
Junta de Govern Local que resolgui de conformitat, si escau.
../..
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Junta de
Govern Local RESOL d’acord amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui aquesta
proposta 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 va ser aprovat per unanimitat.
Vots favor: 3.
3 CG-2014/4845 PROPOSTA. Aprovació conjunta de diversos reconeixements de
crèdit.
Fets
1. Les factures i despeses relacionades a continuació han estat conformades pels
departaments municipals gestors i, posteriorment, la Intervenció Municipal ha informat les
corresponents autoritzacions de despesa amb càrrec a les partides i els números
d’operació que es detalla:
Interessat
NIF
Laura Vera
Reixach
40938639-L
Laura Vera
Reixach
40938639-L
Restaurant Ca
l’Arqué, SL
B60200375
Aroma de
Micacos, SL
B65772899
Safareig Grup
Restaurants, SL
B61453767
Restaurant Ca
l’Arqué, SL
B60200375

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

010102-GEFEXP2014/000018

001-9220-22799
201400071898

435,60 €

010102-GEFEXP2014/000018

001-9220-22799
201400071899

435,60 €

010102-GEFEXP2014/000019

001-9220-22601
201400071905

105,49 €

Restauració alcalde
del mes de juny

010102-GEFEXP2014/000020

001-9220-22601
201400071913

313,50 €

02/09/201

Restauració alcalde
del mes de setembre

010102-GEFEXP2014/000021

001-9220-22601
201400071914

35,74 €

31/12/2013

Restauració del
regidor Juan
Fernández del mes de
desembre de 2013

010102-GEEXT2014/000004

001-9220-22601
201400035900

161,96 €

Factura

Data

N140005

04/08/2014

N140006

20/09/2014

A/2879

30/6/2014

2014/26

30/06/2014

19262

A/2705

Concepte
Fotografies
casaments mes de
juliol
Fotografies
casaments mes de
setembre
Restauració regidor
Ramon Riera del mes
de juny

Núm. Exp.

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
factures constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de
l’efectiva prestació dels serveis, acreditada als expedients.
3. A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59
del Reial decret esmentat quant a l’acreditació dels treballs facturats i la conformitat que
n’han prestat els serveis tècnics municipals gestors del contracte.
4. 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 relacionades
conforme les previsions de l’article 41 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim, jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5. L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquests reconeixements de crèdit és la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament atorgada mitjançant acord 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
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dictamen de la comissió informativa competent per raó de la matèria, de conformitat amb
l’article 123 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
6. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
../..
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tinent d’alcalde i regidor d’Economia i Hisenda que, previ dictamen favorable de la Comissió
informativa de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda, validi i ordeni la tramitació a la Junta
de Govern Local pública de la següent proposta:
PRIMER.- Aprovar els expedients de despesa i les factures que es relacionen a
continuació, en haver estat conformades pel servei gestor corresponent, i satisfer el seu
import amb càrrec a les partides pressupostàries i operacions que s’indiquen del pressupost
municipal de despeses de l’any 2014:
Interessat
Factura
NIF
Laura Vera
Reixach
N140005
40938639-L
Laura Vera
Reixach
N140006
40938639-L
Restaurant
Ca l’Arqué,
A/2879
SL
B60200375
Aroma de
Micacos, SL
2014/26
B65772899
Safareig Grup
Restaurants,
19262
SL
B61453767
Restaurant
Ca l’Arqué,
SL
B60200375

A/2705

Data
04/08/2014

20/09/2014

30/6/2014

30/06/2014

Concepte
Fotografies
casaments mes
de juliol
Fotografies
casaments mes
de setembre
Restauració
regidor Ramon
Riera del mes
de juny
Restauració
alcalde del mes
de juny

Núm. Exp.
010102-GEFEXP2014/000018
010102-GEFEXP2014/000018

Partida
Núm. operació
001-922022799
201400071898
001-922022799
201400071899

Import
(euros)
435,60
€
435,60
€

010102-GEFEXP2014/000019

001-922022601
201400071905

105,49
€

010102-GEFEXP2014/000020

001-922022601
201400071913

313,50
€

02/09/201

Restauració
alcalde del mes
de setembre

010102-GEFEXP2014/000021

001-922022601
201400071914

35,74 €

31/12/2013

Restauració del
regidor
Juan
Fernández del
mes
de
desembre
de
2013

010102-GEEXT2014/000004

001-922022601
201400035900

161,96
€

../..
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent, als efectes previstos a l’article 123 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, proposo a la Comissió Informativa de l’Àmbit de
Govern, Economia i Hisenda que dictamini favorablement aquesta proposta i proposo a la
Junta de Govern Local que resolgui de conformitat, si escau.
../..
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Junta
de Govern Local RESOL d’acord amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui
aquesta proposta als interessats en la forma reglamentàriament prevista, amb la relació
dels recursos que s’hi poden interposar, i comunicar-la a la Intervenció i Tresoreria
municipals per al respectiu coneixement i efectes.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.

Ajuntament de Badalona –Secretaria General - Actes Sessió núm. 58/ 30-12-14
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

8

Secretaria General

4 CG-2014/4846 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament de la
quota anual presentada per la Federació de Municipis de Catalunya, corresponent a
l'anualitat 2013.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència 010400-GEEXT2014/000002 per al pagament de la quota anual presentada per la Federació de
Municipis de Catalunya corresponent a l’anualitat 2013, s’han portat a terme i consten a
l’expedient les següents actuacions:
Informe de la Gerent de l’Àmbit de Govern de data 17 de novembre de 2014.
Informe jurídic de data 20 de novembre de 2014.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 27 de
novembre de 2014.
Vista la factura presentada per l’associació Federació de Municipis de Catalunya per import de
21.900 euros en concepte de quota d’associat corresponent a l’any 2013 i que es detalla a
continuació:
Núm. Fra
F13/Q/672

Data
30/10/2013

Import
21.900,00

NIF
G08797771

Tercer
FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA

I que correspon a l’Ajuntament abonar amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2014 N 100 9220 46603
A
201400071872
21.900,00
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 l’acord
adoptat en la sessió de data 12/07/2011. Així mateix, cal tenir en compte el que disposa la
Sentència del Tribunal Constitucional núm. 161/2013, de 26 de setembre de 2013, pel que
fa a la publicitat a la que resten sotmeses les competències delegades pel Ple a la Junta de
Govern Local.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de
Govern Local adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
Primer.- Aprovar l’expedient de despesa 010400-GE-EXT2014/000002, corresponent al
reconeixement de crèdit per al pagament de la factura presentada per l’associació
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA amb NIF G0879777-1, en concepte de quota
d’associat corresponent a l’anualitat 2013, per un import de 21.900 euros, contret a les
aplicacions pressupostàries següents:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2014 N 100 9220 46603
A
201400071872
21.900,00
Segon.- Aprovar la factura incorporada a l’expedient, i que ha estat conformada per la
Gerent de l’Àmbit de Govern, presentada per l’associació FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE
CATALUNYA amb NIF G0879777-1, en concepte de quota d’associat corresponent a
l’anualitat 2013, i que es detalla a continuació:
Núm. Fra
F13/Q/672

Data
30/10/2013

Import
21.900,00

NIF
G08797771

Tercer
FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA
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Tercer.- Procedir conseqüentment a l’abonament en els termes que determina la llei de
l’import total de 21.900 euros a l’associació FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA
amb NIF G0879777-1.
Quart.- Notificar aquesta resolució a la FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA amb
NIF G0879777-1.
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria municipals, per al
respectiu coneixement i efectes.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n’ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89,5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
5 CG-2014/4847 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit pagament de 10
factures presentades per Signator Empresarial, SL, corresponent a publicació
d'anuncis a la revista El Tot Badalona durant el 2014.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència 010511-CMSRC2014/000011 per al pagament de 10 factures presentades per Signator Empresarial,
SL en concepte de publicació d’anuncis a la revista El Tot Badalona al llarg d’aquest any
2014 sobre diferents campanyes municipals de difusió, i que detallem a continuació:
Núm. Fra.
2087
2088
2089
2090
2091
2200
2275
2277
2278
2279

Data
Import
NIF
Tercer
14/05/2014
342,43 B65832412 SIGNATOR EMPRESARIAL, SL
14/05/2014
342,43 B65832412 SIGNATOR EMPRESARIAL, SL
14/05/2014
342,43 B65832412 SIGNATOR EMPRESARIAL, SL
14/05/2014
389,40 B65832412 SIGNATOR EMPRESARIAL, SL
14/05/2014
342,43 B65832412 SIGNATOR EMPRESARIAL, SL
17/06/2014
217,12 B65832412 SIGNATOR EMPRESARIAL, SL
11/07/2014
342,43 B65832412 SIGNATOR EMPRESARIAL, SL
11/07/2014
342,43 B65832412 SIGNATOR EMPRESARIAL, SL
11/07/2014
342,43 B65832412 SIGNATOR EMPRESARIAL, SL
11/07/2014
342,43 B65832412 SIGNATOR EMPRESARIAL, SL
Total
3.345,96
Així mateix consten a l’expedient:
Factura 2088:
Sol·licitud d’inserció d’anunci del cap del Servei d’Esports i Joventut, de data 20 de febrer de
2014.
Ordre de publicitat, de data 24 de febrer de 2014.
Proposta de Compra, de data 4 de març de 2014.
Full d’encàrrec contracte menor, de data 30 d’abril de 2014.
Factura 2091:
Sol·licitud d’inserció d’anunci del cap del Servei de Medi Ambient, de data 10 de febrer de
2014.
Ordre de publicitat, de data 27 de febrer de 2014.
Proposta de Compra, de data 5 de març de 2014.
Full d’encàrrec contracte menor, de data 30 d’abril de 2014.
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Factura 2089:
Informe tècnic de la cap de Departament de Ciutadania, Dona i Gent Gran, de data 6 de febrer
de 2014.
Ordre de publicitat, de data 3 de març de 2014.
Proposta de Compra, de data 7 de març de 2014.
Full d’encàrrec contracte menor, de data 29 d’abril de 2014.
Factura 2090:
Sol·licitud d’inserció d’anunci del cap del Departament de Comerç, de data 28 de febrer de
2014.
Ordre de publicitat, de data 3 de març de 2014.
Proposta de Compra, de data 10 de març de 2014.
Full d’encàrrec contracte menor, de data 29 d’abril de 2014.
Factura 2087:
Sol·licitud d’inserció d’anunci del cap del Departament de Joventut, de data 18 de març de
2014.
Ordre de publicitat, de data 24 de març de 2014.
Proposta de Compra, de data 25 de març de 2014.
Full d’encàrrec contracte menor, de data 30 d’abril de 2014.
Factura 2275:
Ordre de publicitat, de data 9 d’abril de 2014.
Informe tècnic de la cap de Departament de Comunicació, de data 9 d’abril de 2014.
Proposta de Compra, de data 9 d’abril de 2014.
Full d’encàrrec contracte menor, de data 6 de juny de 2014.
Factura 2277:
Ordre de publicitat, de data 1 de març de 2014.
Informe tècnic de la cap de Departament de Comunicació, de data 9 d’abril de 2014.
Proposta de Compra, de data 9 d’abril de 2014.
Full d’encàrrec contracte menor, de data 6 de juny de 2014.
Factura 2278:
Ordre de publicitat, de data 31 de març de 2014.
Informe tècnic de la cap de Departament de Comunicació, de data 9 d’abril de 2014.
Proposta de Compra, de data 9 d’abril de 2014.
Full d’encàrrec contracte menor, de data 6 de juny de 2014.
Factura 2279:
Ordre de publicitat, de data 9 d’abril de 2014.
Informe tècnic de la cap de Departament de Comunicació, de data 9 d’abril de 2014.
Proposta de Compra, de data 9 d’abril de 2014.
Full d’encàrrec contracte menor, de data 6 de juny de 2014.
Factura 2200:
Informe tècnic de la cap de Departament de Comunicació, de data 11 d’abril de 2014.
Proposta de Compra, de data 17 d’abril de 2014.
Ordre de publicitat, de data 17 d’abril de 2014.
Full d’encàrrec contracte menor, de data 6 de juny de 2014.
Altra documentació:
Ofici de la cap del Departament de Compres, de data 18 d’agost de 2014.
Ofici de la cap del Departament de Compres, de data 26 d’agost de 2014.
Diligència de l’interventor general, de data 18 de setembre de 2014.
Diligència de l’interventor general, de data 29 de setembre de 2014.
Informe tècnic de la cap del Departament de Comunicació, de data 12 de novembre de 2014.
Informe jurídic, de data 13 de novembre de 2014.
Informe de l’interventor general, de data 27 de novembre de 2014, que literalment diu el
següent:
“
Aplicacions Pressupostàries
Id. Op.
Núm. Op.
Import
2014 N 101 4911 22602
A
201400080440
3.345,96
En el dia d’avui es comptabilitza la despesa pel concepte de referència, per import i a la partida
detallats més amunt.
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No obstant això, es posa de manifest als efectes oportuns, que malgrat tractar-se d’un
contracte menor dels que segons la vigent normativa de contractació n’hi hauria prou amb la
incorporació de la factura a l’expedient i la seva aprovació, l’incompliment dels procediments
interns al haver realitzat l’encàrrec de paraula, a més a més de no garantir l’existència del
crèdit, no justifica tampoc la idoneïtat, la conveniència i la necessitat de la contractació.”
Fonaments de dret
L’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL),
disposa que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestació de serveis públics.
Segons reiterada jurisprudència del TS, “l’enriquiment injust, com a principi general i com a
específica acció, forma part, per obra de la jurisprudència, de l’ordenament jurídic, i, en concret
de l’ordenament jurídic administratiu”. Citem per totes la STS d’11 de maig de 2004, rec. Cas.
3554/1999. Aquesta sentència, determina com a un dels requisits per a la procedència de
l’acció per enriquiment injust o sense causa, “l’empobriment de qui reclama o d’aquell en el
nom del qual es reclami, pecuniàriament acceptable, entès sempre en el seu sentit més ampli,
que no provingui directament del comportament de qui el pateix”.
D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes
factures constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada, en aquest
cas, de les corresponents despeses, acreditades a l’expedient. A la vista dels fets
ressenyats, en el present cas també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del
Reial decret esmentat quant a l’acreditació dels treballs facturats i la conformitat que n’han
prestat els serveis tècnics municipals gestors del contracte.
L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, inicialment seria l’Ajuntament Ple, per
aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de disposicions
legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi dotació pressupostària
adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant, l’Ajuntament Ple ha delegat
aquesta competència en la Junta de Govern Local, en l’acord adoptat en la sessió de data
12/07/2011. Així mateix, cal tenir en compte el que disposa la Sentència del Tribunal
Constitucional núm. 161/2013, de 26 de setembre de 2013, pel que fa a la publicitat a la
que resten sotmeses les competències delegades pel Ple a la Junta de Govern Local.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal per tal que la Junta de Govern Local adopti
la següent proposta i la converteixi en resolució:
Primer.- Aprovar l’expedient de despesa 010511-CM-SRC2014/000011, corresponent al
reconeixement de crèdit per al pagament de 10 factures presentades per Signator
Empresarial, SL, amb NIF B65832412, en concepte de publicació d’anuncis a la revista El
Tot Badalona al llarg d’aquest any 2014 sobre diferents campanyes municipals de difusió,
contret a les aplicacions pressupostàries següents:
Aplicacions Pressupostàries
Id. Op.
Núm. Op.
Import
2014 N 101 4911 22602
A
201400080440
3.345,96
Segon.- Aprovar les factures incorporades a l’expedient, i que han estat conformades pel
tècnic municipal competent, presentades per Signator Empresarial, SL, amb NIF
B65832412, i que es detallen a continuació:
Núm. Fra.
Data
Import
NIF
Tercer
2087
2088
2089
2090
2091
2200
2275
2277

14/05/2014
14/05/2014
14/05/2014
14/05/2014
14/05/2014
17/06/2014
11/07/2014
11/07/2014

342,43
342,43
342,43
389,40
342,43
217,12
342,43
342,43

B65832412
B65832412
B65832412
B65832412
B65832412
B65832412
B65832412
B65832412

SIGNATOR EMPRESARIAL, SL
SIGNATOR EMPRESARIAL, SL
SIGNATOR EMPRESARIAL, SL
SIGNATOR EMPRESARIAL, SL
SIGNATOR EMPRESARIAL, SL
SIGNATOR EMPRESARIAL, SL
SIGNATOR EMPRESARIAL, SL
SIGNATOR EMPRESARIAL, SL
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2278
11/07/2014
342,43
B65832412
SIGNATOR EMPRESARIAL, SL
2279
11/07/2014
342,43
B65832412
SIGNATOR EMPRESARIAL, SL
Tercer.- Procedir conseqüentment a l’abonament en els termes que determina la llei de
l’import total de 3.345,96 euros a Signator Empresarial, SL, amb NIF B65832412.
Quart.- Notificar aquesta resolució a la part interessada: Signator Empresarial, SL, amb NIF
B65832412.
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria municipals, per al
respectiu coneixement i efectes.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n’ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89,5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
6 CG-2014/4848 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament de 8
factures presentades per Zeta Gestión de Medios, SA per la publicació d'anuncis
oficials al diari El Periódico de Catalunya durant el 2014.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència 010511-CMSRC2014/000010 per al pagament de 8 factures presentades per Zeta Gestión de Medios,
SA en concepte de publicació d’anuncis oficials de l’Àmbit d’Economia i Hisenda al diari El
Periódico de Catalunya al llarg d’aquest 2014, i que detallem a continuació:
Núm. Fra.
621334065

Data
15/02/2014

Import
871,20

NIF
A08657710

Tercer
ZETA GESTION DE MEDIOS, SA

621335065

15/03/2014

936,54

A08657710

ZETA GESTION DE MEDIOS, SA

621335066

15/03/2014

987,36

A08657710

ZETA GESTION DE MEDIOS, SA

621335067

15/03/2014

813,12

A08657710

ZETA GESTION DE MEDIOS, SA

621335623

31/03/2014

544,50

A08657710

ZETA GESTION DE MEDIOS, SA

621340219

15/07/2014

275,88

A08657710

ZETA GESTION DE MEDIOS, SA

621340220

15/07/2014

261,36

A08657710

ZETA GESTION DE MEDIOS, SA

621340706

31/07/2014

355,74

A08657710

ZETA GESTION DE MEDIOS, SA

Total

5.045,70

Així mateix consten a l’expedient:
Factura 621334065:
Sol·licitud per correu electrònic de l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme,
de data 30 de gener de 2014.
Pressupost de Zeta Gestión de Medios, de data 4 de febrer de 2014.
Sol·licitud d’inserció d’anunci oficial de la cap del Departament de Gestió de Serveis, de data 5
de febrer de 2014.
Proposta de Compra, de data 7 de febrer de 2014.
Fotocòpia de la pàgina del Periódico de Catalunya on surt publicat l’anunci.
Factura 621335065:
Sol·licitud d’inserció d’anunci oficial de la cap del Departament de Recaptació Executiva, de
data 27 de febrer de 2014.
Pressupost de Zeta Gestión de Medios, de data 3 de març de 2014.
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Proposta de Compra, de data 5 de març de 2014.
Fotocòpia de la pàgina del Periódico de Catalunya on surt publicat l’anunci.
Factura 621335066:
Sol·licitud d’inserció d’anunci oficial de la cap del Departament de Recaptació Executiva, de
data 27 de febrer de 2014.
Pressupost de Zeta Gestión de Medios, de data 3 de març de 2014.
Proposta de Compra, de data 5 de març de 2014.
Fotocòpia de la pàgina del Periódico de Catalunya on surt publicat l’anunci.
Factura 621335067:
Sol·licitud d’inserció d’anunci oficial de la cap del Departament de Recaptació Executiva, de
data 27 de febrer de 2014.
Pressupost de Zeta Gestión de Medios, de data 3 de març de 2014.
Proposta de Compra, de data 5 de març de 2014.
Fotocòpia de la pàgina del Periódico de Catalunya on surt publicat l’anunci.
Factura 621335623:
Sol·licitud d’inserció d’anunci oficial de la cap del Departament de Gestió de Serveis, de data
11 de març de 2014.
Pressupost de Zeta Gestión de Medios, de data 18 de març de 2014.
Proposta de Compra, de data 19 de març de 2014.
Fotocòpia de la pàgina del Periódico de Catalunya on surt publicat l’anunci.
Factura 621340219:
Sol·licitud d’inserció d’anunci oficial de la cap de Promoció Ciutat i Serveis, de data 3 de juliol
de 2014.
Pressupost de Zeta Gestión de Medios, de data 3 de juliol de 2014.
Proposta de Compra, de data 3 de juliol de 2014.
Informe de la cap del Departament de Comunicació, de data 3 de juliol de 2014
Fotocòpia de la pàgina del Periódico de Catalunya on surt publicat l’anunci.
Factura 621340220:
Sol·licitud d’inserció d’anunci oficial de la cap de Promoció Ciutat i Serveis, de data 3 de juliol
de 2014.
Pressupost de Zeta Gestión de Medios, de data 3 de juliol de 2014.
Proposta de Compra, de data 3 de juliol de 2014.
Informe de la cap del Departament de Comunicació, de data 3 de juliol de 2014
Fotocòpia de la pàgina del Periódico de Catalunya on surt publicat l’anunci.
Factura 621340706:
Sol·licitud d’inserció d’anunci oficial de la cap de Promoció Ciutat i Serveis, de data 25 de juliol
de 2014.
Pressupost de Zeta Gestión de Medios, de data 25 de juliol de 2014.
Proposta de Compra, de data 25 de juliol de 2014.
Informe de la cap del Departament de Comunicació, de data 25 de juliol de 2014.
Fotocòpia de la pàgina del Periódico de Catalunya on surt publicat l’anunci.
Altra documentació:
Informe d’Intervenció, de data 16 de juliol de 2014.
Ofici de la cap del Departament de Compres, de data 28 de juliol de 2014.
Ofici de la cap del Departament de Compres, de data 1 d’agost de 2014.
Ofici de la cap del Departament de Compres, de data 18 d’agost de 2014.
Diligència de l’interventor general, de data 18 de setembre de 2014.
Informe tècnic de la cap del Departament de Comunicació i Imatge, de data 10 de novembre
de 2014.
Informe jurídic, de data 12 de novembre de 2014.
Informe de l’interventor general, de data 27 de novembre de 2014, que literalment diu el
següent:
“
Aplicacions Pressupostàries
Id. Op.
Núm. Op.
Import
2014 N 210 9310 22603
A
201400079858
5.045,70
En el dia d’avui es comptabilitza la despesa pel concepte de referència, per l’import i a la
partida detallats més amunt.
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No obstant això, es posa de manifest als efectes oportuns, que malgrat tractar-se d’un
contracte menor dels que segons la vigent normativa de contractació n’hi hauria prou amb la
incorporació de la factura a l’expedient i la seva aprovació, l’incompliment dels procediments
interns al haver realitzat l’encàrrec de paraula, a més a més de no garantir l’existència del
crèdit, no justifica tampoc la idoneïtat, la conveniència i la necessitat de la contractació.”
Fonaments de dret
L’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL),
disposa que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestació de serveis públics.
Segons reiterada jurisprudència del TS, “l’enriquiment injust, com a principi general i com a
específica acció, forma part, per obra de la jurisprudència, de l’ordenament jurídic, i, en concret
de l’ordenament jurídic administratiu”. Citem per totes la STS d’11 de maig de 2004, rec. Cas.
3554/1999. Aquesta sentència, determina com a un dels requisits per a la procedència de
l’acció per enriquiment injust o sense causa, “l’empobriment de qui reclama o d’aquell en el
nom del qual es reclami, pecuniàriament acceptable, entès sempre en el seu sentit més ampli,
que no provingui directament del comportament de qui el pateix”.
D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes
factures constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada, en aquest
cas, de les corresponents despeses, acreditades a l’expedient. A la vista dels fets ressenyats,
en el present cas també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret
esmentat quant a l’acreditació dels treballs facturats i la conformitat que n’han prestat els
serveis tècnics municipals gestors del contracte.
L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, inicialment seria l’Ajuntament Ple, per
aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de disposicions
legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi dotació pressupostària
adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant, l’Ajuntament Ple ha delegat
aquesta competència en la Junta de Govern Local, en l’acord adoptat en la sessió de data
12/07/2011. Així mateix, cal tenir en compte el que disposa la Sentència del Tribunal
Constitucional núm. 161/2013, de 26 de setembre de 2013, pel que fa a la publicitat a la
que resten sotmeses les competències delegades pel Ple a la Junta de Govern Local.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal per tal que la Junta de Govern Local adopti
la següent proposta i la converteixi en resolució:
Primer.- Aprovar l’expedient de despesa 010511-CM-SRC2014/000010, corresponent al
reconeixement de crèdit per al pagament de 8 factures presentades per Zeta Gestión de
Medios, SA, amb NIF A08657710, en concepte de publicació d’anuncis oficials de l’Àmbit
d’Economia i Hisenda al diari El Periódico de Catalunya al llarg d’aquest 2014, contret a les
aplicacions pressupostàries següents:
Aplicacions Pressupostàries
Id. Op.
Núm. Op.
Import
2014 N 210 9310 22603
A
201400079858
5.045,70
Segon.- Aprovar les factures incorporades a l’expedient, i que han estat conformades pel
tècnic municipal competent, presentades per Zeta Gestión de Medios, SA, amb NIF
A08657710, i que es detallen a continuació:
Núm. Fra.
Data
Import
NIF
Tercer
621334065
15/02/2014
871,20 A08657710 ZETA GESTION DE MEDIOS, SA
621335065
15/03/2014
936,54 A08657710 ZETA GESTION DE MEDIOS, SA
621335066
15/03/2014
987,36 A08657710 ZETA GESTION DE MEDIOS, SA
621335067
15/03/2014
813,12 A08657710 ZETA GESTION DE MEDIOS, SA
621335623
31/03/2014
544,50 A08657710 ZETA GESTION DE MEDIOS, SA
621340219
15/07/2014
275,88 A08657710 ZETA GESTION DE MEDIOS, SA
621340220
15/07/2014
261,36 A08657710 ZETA GESTION DE MEDIOS, SA
621340706
31/07/2014
355,74 A08657710 ZETA GESTION DE MEDIOS, SA
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Tercer.- Procedir conseqüentment a l’abonament en els termes que determina la llei de
l’import total de 5.045,70 euros a Zeta Gestión de Medios, SA, amb NIF A08657710.
Quart.- Notificar aquesta resolució a la part interessada: Zeta Gestión de Medios, SA, amb
NIF A08657710.
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria municipals, per al
respectiu coneixement i efectes.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n’ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89,5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
7 CG-2014/4849 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament
d'una factura presentada per Publipress Media, SLU que correspon a la publicació
d'un anunci al suplement Què fem del diari La Vanguardia per fer difusió de la Fira
Badaterra.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència 010511-CMSRC2014/000002 per al pagament de la factura presentada per Publipress Media, SLU en
concepte de publicació d’un anunci al suplement Què fem del diari La Vanguardia per fer
difusió de la “Fira Badaterra”, i que detallem a continuació:
Núm. Fra.
Data
Import
NIF
Tercer
300142273 31/03/2014
544,50
B08936643
PUBLIPRESS MEDIA, SLU
Així mateix consten a l’expedient:
Sol·licitud d’inserció de l’anunci del cap del Departament de Comerç, de data 28 de febrer de
2014.
Ordre de publicitat de Publipress Media, SLU, de data 4 de març de 2014.
Sol·licitud de Compra, de data 10 de març de 2014.
Full d’encàrrec contracte menor, de data 29 d’abril de 2014.
Fotocòpia pàgina anunci suplement Què fem, de data 14 de març de 2014.
Ofici de la cap del Departament de Compres, de data 29 d’agost de 2014.
Diligència de l’interventor general, de data 22 de setembre de 2014.
Informe conformitat factura de la cap del Departament de Comunicació i Imatge, de data 14
d’octubre de 2014.
Informe jurídic, de data 20 d’octubre de 2014.
Informe de l’interventor general, de data 10 de novembre de 2014, que literalment diu el
següent:
“
Aplicacions Pressupostàries Id. Op.
Núm. Op.
Import
2014 N 101 4911 22602
A
201400069959 544,50
En el dia d’avui es comptabilitza la despesa pel concepte de referència, per 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.”
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Fonaments de dret
L’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL),
disposa que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestació de serveis públics.
Segons reiterada jurisprudència del TS, “l’enriquiment injust, com a principi general i com a
específica acció, forma part, per obra de la jurisprudència, de l’ordenament jurídic, i, en concret
de l’ordenament jurídic administratiu”. Citem per totes la STS d’11 de maig de 2004, rec. Cas.
3554/1999. Aquesta sentència, determina com a un dels requisits per a la procedència de
l’acció per enriquiment injust o sense causa, “l’empobriment de qui reclama o d’aquell en el
nom del qual es reclami, pecuniàriament acceptable, entès sempre en el seu sentit més ampli,
que no provingui directament del comportament de qui el pateix”.
D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquesta factura
constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada, en aquest cas, de la
corresponent despesa, acreditada a l’expedient. A la vista dels fets ressenyats, en el present
cas també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret esmentat quant a
l’acreditació dels treballs facturats i la conformitat que n’han prestat els serveis tècnics
municipals gestors del contracte.
L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, inicialment seria l’Ajuntament Ple, per
aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de disposicions
legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi dotació pressupostària
adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant, l’Ajuntament Ple ha delegat
aquesta competència en la Junta de Govern Local, en l’acord adoptat en la sessió de data
12/07/2011. Així mateix, cal tenir en compte el que disposa la Sentència del Tribunal
Constitucional núm. 161/2013, de 26 de setembre de 2013, pel que fa a la publicitat a la
que resten sotmeses les competències delegades pel Ple a la Junta de Govern Local.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 25/68/1986, de
26 de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal per tal que la Junta de Govern Local
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
Primer.- Aprovar l’expedient de despesa 010511-CM-SRC2014/000002, corresponent al
reconeixement de crèdit per al pagament de la factura presentada per Publipress Media, SLU,
amb NIF B08936643, en concepte de publicació d’un anunci al suplement Què fem del diari
La Vanguardia per fer difusió de la “Fira Badaterra”, per un import de 544,50 euros, contret
a les aplicacions pressupostàries següents:
Aplicacions Pressupostàries
Id. Op.
Núm. Op.
Import
2014 N 101 4911 22602
A
201400069959
544,50
Segon.- Aprovar la factura incorporada a l’expedient, i que ha estat conformada pel tècnic
municipal competent, presentada per Publipress Media, SLU, amb NIF B08936643, i que es
detalla a continuació:
Núm. Fra.
Data
Import
NIF
Tercer
300142273
31/03/2014
544,50
B08936643
PUBLIPRESS MEDIA, SLU
Tercer.- Procedir conseqüentment a l’abonament en els termes que determina la llei de
l’import total de 544,50 euros a Publipress Media, SLU, amb NIF B08936643.
Quart.- Notificar aquesta resolució a la part interessada: Publipress Media, SLU, amb NIF
B08936643.
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria municipals, per al
respectiu coneixement i efectes.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n’ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
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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 va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
8 CG-2014/4850 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament de 7
factures presentades pel Grup Ferga, SL que corresponen a la publicació d'anuncis a
la revista Badalona 2000 al llarg d'aquest 2014 sobre diferents campanyes municipals
de difusió.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència 010511-CMSRC2014/000009 per al pagament de 7 factures presentades pel Grup Ferga, SL en
concepte de publicació d’anuncis a la revista Badalona 2000 al llarg d’aquest 2014 sobre
diferents campanyes municipals de difusió, i que detallem a continuació:
Núm. Fra.
Data
Import
NIF
Tercer
295/2014
13/06/2014
302,50 B58828104
GRUP FERGA, SL
334/2014
01/07/2014
302,50 B58828104
GRUP FERGA, SL
335/2014
01/07/2014
302,50 B58828104
GRUP FERGA, SL
337/2014
01/07/2014
302,50 B58828104
GRUP FERGA, SL
338/2014
01/07/2014
302,50 B58828104
GRUP FERGA, SL
349/2014
11/07/2014
302,50 B58828104
GRUP FERGA, SL
350/2014
11/07/2014
302,50 B58828104
GRUP FERGA, SL
Total
2.117,50
Així mateix consten a l’expedient:
Factura 349/2014:
Ordre de publicitat, de data 3 de març de 2014.
Informe tècnic de la cap del Departament de Comunicació, de data 5 de març de 2014.
Proposta de Compra, de data 5 de març de 2014.
Full d’encàrrec contracte menor, de data 30 d’abril de 2014.
Factura 350/2014:
Informe tècnic de la cap de Departament de Ciutadania, Dona i Gent Gran, de data 6 de febrer
de 2014.
Ordre de publicitat, de data 28 de febrer de 2014.
Proposta de Compra, de data 7 de març de 2014.
Full d’encàrrec contracte menor, de data 29 d’abril de 2014.
Factura 335/2014:
Ordre de publicitat, de data 31 de març de 2014.
Informe tècnic de la cap de Departament de Comunicació, de data 9 d’abril de 2014.
Proposta de Compra, de data 9 d’abril de 2014.
Full d’encàrrec contracte menor, de data 6 de juny de 2014.
Factura 337/2014:
Ordre de publicitat, de data 9 d’abril de 2014.
Informe tècnic de la cap de Departament de Comunicació, de data 9 d’abril de 2014.
Proposta de Compra, de data 9 d’abril de 2014.
Full d’encàrrec contracte menor, de data 6 de juny de 2014.
Factura 295/2014:
Ordre de publicitat, de data 11 d’abril de 2014.
Informe tècnic de la cap de Departament de Comunicació, de data 11 d’abril de 2014.
Proposta de Compra, de data 11 d’abril de 2014.
Full d’encàrrec contracte menor, de data 6 de juny de 2014.
Factura 334/2014:
Ordre de publicitat, de data 14 de maig de 2014.
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Informe tècnic de la cap de Departament de Comunicació, de data 14 de maig de 2014.
Proposta de Compra, de data 14 de maig de 2014.
Full d’encàrrec contracte menor, de data 29 de maig de 2014.
Factura 338/2014:
Ordre de publicitat, de data 6 de juny de 2014.
Informe tècnic de la cap de Departament de Comunicació, de data 12 de juny de 2014.
Proposta de Compra, de data 12 de juny de 2014.
Full d’encàrrec contracte menor, de data 20 de juny de 2014.
Altra documentació:
Ofici de la cap del Departament de Compres, de data 18 d’agost de 2014.
Diligència de l’interventor general, de data 18 de setembre de 2014.
Informe tècnic de la cap del Departament de Comunicació, de data 31 d’octubre de 2014.
Informe jurídic, de data 12 de novembre de 2014.
Informe de l’interventor general, de data 27 de novembre de 2014, que literalment diu el
següent:
“
Aplicacions Pressupostàries
Id. Op.
Núm. Op.
Import
2014 N 101 4911 22602
A
201400078663
2.117,50
En el dia d’avui es comptabilitza la despesa pel concepte de referència, per import i a la partida
detallats més amunt.
No obstant això, es posa de manifest als efectes oportuns, que malgrat tractar-se d’un
contracte menor dels que segons la vigent normativa de contractació n’hi hauria prou amb la
incorporació de la factura a l’expedient i la seva aprovació, l’incompliment dels procediments
interns al haver realitzat l’encàrrec de paraula, a més a més de no garantir l’existència del
crèdit, no justifica tampoc la idoneïtat, la conveniència i la necessitat de la contractació.”
Fonaments de dret
L’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL),
disposa que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestació de serveis públics.
Segons reiterada jurisprudència del TS, “l’enriquiment injust, com a principi general i com a
específica acció, forma part, per obra de la jurisprudència, de l’ordenament jurídic, i, en concret
de l’ordenament jurídic administratiu”. Citem per totes la STS d’11 de maig de 2004, rec. Cas.
3554/1999. Aquesta sentència, determina com a un dels requisits per a la procedència de
l’acció per enriquiment injust o sense causa, “l’empobriment de qui reclama o d’aquell en el
nom del qual es reclami, pecuniàriament acceptable, entès sempre en el seu sentit més ampli,
que no provingui directament del comportament de qui el pateix”.
D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes
factures constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada, en aquest
cas, de les corresponents despeses, acreditades a l’expedient. A la vista dels fets ressenyats,
en el present cas també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret
esmentat quant a l’acreditació dels treballs facturats i la conformitat que n’han prestat els
serveis tècnics municipals gestors del contracte.
L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, inicialment seria l’Ajuntament Ple, per
aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de disposicions
legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi dotació pressupostària
adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant, l’Ajuntament Ple ha delegat
aquesta competència en la Junta de Govern Local, en l’acord adoptat en la sessió de data
12/07/2011. Així mateix, cal tenir en compte el que disposa la Sentència del Tribunal
Constitucional núm. 161/2013, de 26 de setembre de 2013, pel que fa a la publicitat a la
que resten sotmeses les competències delegades pel Ple a la Junta de Govern Local.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal per tal que la Junta de Govern Local adopti
la següent proposta i la converteixi en resolució:
Primer.- Aprovar l’expedient de despesa 010511-CM-SRC2014/000009, corresponent al
reconeixement de crèdit per al pagament de 7 factures presentades pel Grup Ferga, SL, amb
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NIF B58828104, en concepte de publicació d’anuncis a la revista Badalona 2000 al llarg
d’aquest 2014 sobre diferents campanyes municipals de difusió, contret a les aplicacions
pressupostàries següents:
Aplicacions Pressupostàries
Id. Op.
Núm. Op.
Import
2014 N 101 4911 22602
A
201400078663
2.117,50
Segon.- Aprovar les factures incorporades a l’expedient, i que han estat conformades pel
tècnic municipal competent, presentades pel Grup Ferga, SL, amb NIF B58828104, i que es
detallen a continuació:
Núm. Fra.
295/2014
334/2014
335/2014
337/2014
338/2014
349/2014
350/2014

Data
13/06/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
11/07/2014
11/07/2014

Import
302,50
302,50
302,50
302,50
302,50
302,50
302,50

NIF
B58828104
B58828104
B58828104
B58828104
B58828104
B58828104
B58828104

Tercer
GRUP FERGA, SL
GRUP FERGA, SL
GRUP FERGA, SL
GRUP FERGA, SL
GRUP FERGA, SL
GRUP FERGA, SL
GRUP FERGA, SL

Tercer.- Procedir conseqüentment a l’abonament en els termes que determina la llei de
l’import total de 2.117,50 euros a Grup Ferga, SL, amb NIF B58828104.
Quart.- Notificar aquesta resolució a la part interessada: Grup Ferga, SL, amb NIF
B58828104.
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria municipals, per al
respectiu coneixement i efectes.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n’ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89,5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
9 CG-2014/4851 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament de 3
factures presentades per Zeta Gestión de Medios, SA, per la publicació d'anuncis
oficials de l'Àrea d'Urbanisme al diari El Periódico de Catalunya al llarg d'aquest
2014.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència 010511-CMSRC2014/000007 per al pagament de 3 factures presentades per Zeta Gestión de Medios,
SA en concepte de publicació d’anuncis oficials de l’Àrea d’Urbanisme al diari El Periódico
de Catalunya al llarg d’aquest 2014, i que detallem a continuació:
Núm. Fra.
Data
Import
NIF
Tercer
621335069 15/03/2014
370,26
A08657710
ZETA GESTION DE MEDIOS, SA
621335070 15/03/2014
268,62
A08657710
ZETA GESTION DE MEDIOS, SA
621336914 30/04/2014
239,58
A08657710
ZETA GESTION DE MEDIOS, SA
Total
878,46
Així mateix consten a l’expedient:
Factura 621335069:
Sol·licitud d’inserció d’anunci oficial de la cap del Departament de Planejament Urbanístic, de
data 6 de març de 2014.
Pressupost de Zeta Gestión de Medios, de data 10 de març de 2014.
Proposta de Compra, de data 14 de març de 2014.
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Fotocòpia de la pàgina del Periódico de Catalunya on surt publicat l’anunci.
Factura 621335070:
Sol·licitud d’inserció d’anunci oficial de la cap del Departament de Planejament Urbanístic, de
data 6 de març de 2014.
Pressupost de Zeta Gestión de Medios, de data 10 de març de 2014.
Proposta de Compra, de data 14 de març de 2014.
Fotocòpia de la pàgina del Periódico de Catalunya on surt publicat l’anunci.
Factura 621336914:
Sol·licitud d’inserció d’anunci oficial de la cap del Departament de Planificació i Oficina del Pla,
de data 10 d’abril de 2014.
Pressupost de Zeta Gestión de Medios, de data 16 d’abril de 2014.
Proposta de Compra, de data 16 d’abril de 2014.
Informe de la cap del Departament de Comunicació, de data 16 d’abril de 2014
Fotocòpia de la pàgina del Periódico de Catalunya on surt publicat l’anunci.
Altra documentació:
Informe d’Intervenció, de data 16 de juliol de 2014.
Ofici de la cap del Departament de Compres, de data 18 d’agost de 2014.
Ofici de la cap del Departament de Compres, de data 26 d’agost de 2014.
Diligència de l’interventor general, de data 18 de setembre de 2014.
Diligència de l’interventor general, de data 22 de setembre de 2014.
Informe tècnic de la cap del Departament de Comunicació i Imatge, de data 22 d’octubre de
2014.
Informe jurídic, de data 11 de novembre de 2014.
Informe de l’interventor general, de data 27 de novembre de 2014, que literalment diu el
següent:
“
Aplicacions Pressupostàries
Id. Op.
Núm. Op.
Import
2014 N 410 1500 22603
A
201400071574
878,46
En el dia d’avui es comptabilitza la despesa pel concepte de referència, per import i a la partida
detallats més amunt.
No obstant això, es posa de manifest als efectes oportuns, que malgrat tractar-se d’un
contracte menor dels que segons la vigent normativa de contractació n’hi hauria prou amb la
incorporació de la factura a l’expedient i la seva aprovació, l’incompliment dels procediments
interns al haver realitzat l’encàrrec de paraula, a més a més de no garantir l’existència del
crèdit, no justifica tampoc la idoneïtat, la conveniència i la necessitat de la contractació.”
Fonaments de dret
L’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL),
disposa que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestació de serveis públics.
Segons reiterada jurisprudència del TS, “l’enriquiment injust, com a principi general i com a
específica acció, forma part, per obra de la jurisprudència, de l’ordenament jurídic, i, en concret
de l’ordenament jurídic administratiu”. Citem per totes la STS d’11 de maig de 2004, rec. Cas.
3554/1999. Aquesta sentència, determina com a un dels requisits per a la procedència de
l’acció per enriquiment injust o sense causa, “l’empobriment de qui reclama o d’aquell en el
nom del qual es reclami, pecuniàriament acceptable, entès sempre en el seu sentit més ampli,
que no provingui directament del comportament de qui el pateix”.
D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes
factures constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada, en aquest
cas, de les corresponents despeses, acreditades a l’expedient. A la vista dels fets ressenyats,
en el present cas també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret
esmentat quant a l’acreditació dels treballs facturats i la conformitat que n’han prestat els
serveis tècnics municipals gestors del contracte.
L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, inicialment seria l’Ajuntament Ple, per
aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de disposicions
legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi dotació pressupostària
adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant, l’Ajuntament Ple ha delegat
aquesta competència en la Junta de Govern Local, en l’acord adoptat en la sessió de data
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12/07/2011. Així mateix, cal tenir en compte el que disposa la Sentència del Tribunal
Constitucional núm. 161/2013, de 26 de setembre de 2013, pel que fa a la publicitat a la
que resten sotmeses les competències delegades pel Ple a la Junta de Govern Local.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal per tal que la Junta de Govern Local adopti
la següent proposta i la converteixi en resolució:
Primer.- Aprovar l’expedient de despesa 010511-CM-SRC2014/000007, corresponent al
reconeixement de crèdit per al pagament de 3 factures presentades per Zeta Gestión de
Medios, SA, amb NIF A08657710, en concepte de publicació d’anuncis oficials de l’Àrea
d’Urbanisme al diari El Periódico de Catalunya al llarg d’aquest 2014, contret a les
aplicacions pressupostàries següents:
Aplicacions Pressupostàries
Id. Op.
Núm. Op.
Import
2014 N 410 1500 22603
A
201400071574
878,46
Segon.- Aprovar les factures incorporades a l’expedient, i que han estat conformades pel
tècnic municipal competent, presentades per Zeta Gestión de Medios, SA, amb NIF
A08657710, i que es detallen a continuació:
Núm. Fra.
Data
Import
NIF
Tercer
621335069 15/03/2014
370,26
A08657710
ZETA GESTION DE MEDIOS, SA
621335070 15/03/2014
268,62
A08657710
ZETA GESTION DE MEDIOS, SA
621336914 30/04/2014
239,58
A08657710
ZETA GESTION DE MEDIOS, SA
Tercer.- Procedir conseqüentment a l’abonament en els termes que determina la llei de
l’import total de 878,46 euros a Zeta Gestión de Medios, SA, amb NIF A08657710.
Quart.- Notificar aquesta resolució a la part interessada: Zeta Gestión de Medios, SA, amb
NIF A08657710.
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria municipals, per al
respectiu coneixement i efectes.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n’ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89,5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
10 CG-2014/4852 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament
d'una factura presentada per Zeta Gestión de Medios, SA que correspon a la
publicació d'una esquela al diari El Periódico de Catalunya el dia 17 d'abril de 2014.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència 010511-CMSRC2014/000005 per al pagament de la factura presentada per Zeta Gestión de Medios,
SA en concepte de publicació d’una esquela al diari El Periódico de Catalunya el dia 17
d’abril de 2014, i que detallem a continuació:
Núm. Fra.
Data
Import
NIF
Tercer
621336913
30/04/2014
1.219,68
A08657710
ZETA GESTIÓN DE MEDIOS, SA
Així mateix consten a l’expedient:
Informe de la cap del Departament de Comunicació i Imatge, de data 16 d’abril de 2014.
Sol·licitud de Compra, de data 16 d’abril de 2014.
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Pressupost (impressió correu electrònic de Zeta Gestión de Medios, SA), de data 17 d’abril de
2014.
Fotocòpia esquela pàgina del diari El Periódico, de data 17 d’abril de 2014.
Ofici de la cap del Departament de Compres, de data 18 d’agost de 2014.
Diligència de l’interventor general, de data 18 de setembre de 2014.
Informe conformitat factura de la cap del Departament de Comunicació i Imatge, de data 16
d’octubre de 2014.
Informe jurídic, de data 21 d’octubre de 2014.
Informe de l’interventor general, de data 10 de novembre de 2014, que literalment diu el
següent:
“
Aplicacions Pressupostàries
Id. Op.
Núm. Op.
Import
2014 N 101 4911 22602
A
201400070976
1.219,68
En el dia d’avui es comptabilitza la despesa pel concepte de referència, per import i a la partida
detallats més amunt.
No obstant això, es posa de manifest als efectes oportuns, que malgrat tractar-se d’un
contracte menor dels que segons la vigent normativa de contractació n’hi hauria prou amb la
incorporació de la factura a l’expedient i la seva aprovació, l’incompliment dels procediments
interns al haver realitzat l’encàrrec de paraula, a més a més de no garantir l’existència del
crèdit, no justifica tampoc la idoneïtat, la conveniència i la necessitat de la contractació.”
Fonaments de dret
L’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL),
disposa que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestació de serveis públics.
Segons reiterada jurisprudència del TS, “l’enriquiment injust, com a principi general i com a
específica acció, forma part, per obra de la jurisprudència, de l’ordenament jurídic, i, en concret
de l’ordenament jurídic administratiu”. Citem per totes la STS d’11 de maig de 2004, rec. Cas.
3554/1999. Aquesta sentència, determina com a un dels requisits per a la procedència de
l’acció per enriquiment injust o sense causa, “l’empobriment de qui reclama o d’aquell en el
nom del qual es reclami, pecuniàriament acceptable, entès sempre en el seu sentit més ampli,
que no provingui directament del comportament de qui el pateix”.
D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquesta factura
constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada, en aquest cas, de la
corresponent despesa, acreditada a l’expedient. A la vista dels fets ressenyats, en el present
cas també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret esmentat quant a
l’acreditació dels treballs facturats i la conformitat que n’han prestat els serveis tècnics
municipals gestors del contracte.
L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, inicialment seria l’Ajuntament Ple, per
aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de disposicions
legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi dotació pressupostària
adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant, l’Ajuntament Ple ha delegat
aquesta competència en la Junta de Govern Local, en l’acord adoptat en la sessió de data
12/07/2011. Així mateix, cal tenir en compte el que disposa la Sentència del Tribunal
Constitucional núm. 161/2013, de 26 de setembre de 2013, pel que fa a la publicitat a la
que resten sotmeses les competències delegades pel Ple a la Junta de Govern Local.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 25/68/1986, de
26 de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal per tal que la Junta de Govern Local
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
Primer.- Aprovar l’expedient de despesa 010511-CM-SRC2014/000005, corresponent al
reconeixement de crèdit per al pagament de la factura presentada per Zeta Gestión de
Medios, SA, amb NIF A08657710, en concepte de publicació d’una esquela al diari El
Periódico de Catalunya el dia 17 d’abril de 2014, per un import de 1.219,68 euros, contret a
les aplicacions pressupostàries següents:
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Aplicacions Pressupostàries
Id. Op.
Núm. Op.
Import
2014 N 101 4911 22602
A
201400070976
1.219,68
Segon.- Aprovar la factura incorporada a l’expedient, i que ha estat conformada pel tècnic
municipal competent, presentada per Zeta Gestión de Medios, SA, amb NIF A08657710, i
que es detalla a continuació:
Núm. Fra.
Data
Import
NIF
Tercer
621336913
30/04/2014
1.219,68
A08657710
ZETA GESTIÓN DE MEDIOS, SA
Tercer.- Procedir conseqüentment a l’abonament en els termes que determina la llei de
l’import total de 1.219,68 euros a Zeta Gestión de Medios, SA, amb NIF A08657710.
Quart.- Notificar aquesta resolució a la part interessada: Zeta Gestión de Medios, SA, amb
NIF A08657710.
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria municipals, per al
respectiu coneixement i efectes.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n’ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89,5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
11 CG-2014/4853 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament de
13 factures presentades per Enter Gestió Comunicativa, SL, per la publicació
d'anuncis al setmanari Diari de Badalona al llarg d'aquest 2014 sobre diverses
campanyes publicitàries.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència 010511-CMSRC2014/000008 per al pagament de 13 factures presentades per Enter Gestió
Comunicativa, SL en concepte de publicació d’anuncis al setmanari Diari de Badalona
sobre diverses campanyes publicitàries al llarg d’aquest 2014, i que detallem a continuació:
Núm. Fra.
259/2014
260/2014

Data
30/04/2014
30/04/2014

Import
302,50
302,50

NIF
B64174147
B64174147

Tercer
ENTER GESTIO COMUNICATIVA SL
ENTER GESTIO COMUNICATIVA SL

261/2014

30/04/2014

302,50

B64174147

ENTER GESTIO COMUNICATIVA SL

263/2014

30/04/2014

302,50

B64174147

ENTER GESTIO COMUNICATIVA SL

264/2014

30/04/2014

302,50

B64174147

ENTER GESTIO COMUNICATIVA SL

336/2014

30/05/2014

302,50

B64174147

ENTER GESTIO COMUNICATIVA SL

369/2014

17/06/2014

302,50

B64174147

ENTER GESTIO COMUNICATIVA SL

450/2014

10/07/2014

302,50

B64174147

ENTER GESTIO COMUNICATIVA SL

452/2014

10/07/2014

302,50

B64174147

ENTER GESTIO COMUNICATIVA SL

453/2014

10/07/2014

302,50

B64174147

ENTER GESTIO COMUNICATIVA SL

454/2014

10/07/2014

302,50

B64174147

ENTER GESTIO COMUNICATIVA SL

456/2014

10/07/2014

302,50

B64174147

ENTER GESTIO COMUNICATIVA SL

656/2014

17/10/2014

302,50

B64174147

ENTER GESTIO COMUNICATIVA SL

Total

3.932,50

Així mateix consten a l’expedient:
Factura 259/2014:
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Sol·licitud d’inserció d’anunci del cap de Serveis d’Esports i Joventut, de data 20 de febrer de
2014.
Ordre de publicitat, de data 25 de febrer de 2014.
Proposta de Compra, de data 4 de març de 2014.
Full d’encàrrec contracte menor, de data 30 d’abril de 2014.
Factura 260/2014:
Ordre de publicitat, de data 25 de febrer de 2014.
Informe tècnic de la cap de Departament de Comunicació, de data 5 de març de 2014.
Proposta de Compra, de data 5 de març de 2014.
Full d’encàrrec contracte menor, de data 30 d’abril de 2014.
Factura 261/2014:
Informe tècnic de la cap de Departament de Comunicació, de data 10 de març de 2014.
Proposta de Compra, de data 10 de març de 2014.
Ordre de publicitat, de data 11 de març de 2014.
Full d’encàrrec contracte menor, de data 30 d’abril de 2014.
Factura 263/2014:
Ordre de publicitat, de data 12 de març de 2014.
Informe tècnic de la cap de Departament de Comunicació, de data 13 de març de 2014.
Proposta de Compra, de data 13 de març de 2014.
Full d’encàrrec contracte menor, de data 30 d’abril de 2014.
Factura 264/2014:
Sol·licitud d’inserció d’anunci del cap de Departament de Joventut, de data 18 de març de
2014.
Ordre de publicitat, de data 24 de març de 2014.
Proposta de Compra, de data 25 de març de 2014.
Full d’encàrrec contracte menor, de data 30 d’abril de 2014.
Factura 450/2014:
Informe tècnic de la cap de Departament de Comunicació, de data 9 d’abril de 2014.
Proposta de Compra, de data 9 d’abril de 2014.
Ordre de publicitat, de data 10 d’abril de 2014.
Full d’encàrrec contracte menor, de data 6 de juny de 2014.
Factura 452/2014:
Informe tècnic de la cap de Departament de Comunicació, de data 9 d’abril de 2014.
Proposta de Compra, de data 9 d’abril de 2014.
Ordre de publicitat, de data 10 d’abril de 2014.
Full d’encàrrec contracte menor, de data 6 de juny de 2014.
Factura 453/2014:
Ordre de publicitat, de data 31 de març de 2014.
Informe tècnic de la cap de Departament de Comunicació, de data 9 d’abril de 2014.
Proposta de Compra, de data 9 d’abril de 2014.
Full d’encàrrec contracte menor, de data 6 de juny de 2014.
Factura 454/2014:
Ordre de publicitat, de data 24 de març de 2014.
Informe tècnic de la cap de Departament de Comunicació, de data 9 d’abril de 2014.
Proposta de Compra, de data 9 d’abril de 2014.
Full d’encàrrec contracte menor, de data 6 de juny de 2014.
Factura 369/2014:
Informe tècnic de la cap de Departament de Comunicació, de data 11 d’abril de 2014.
Proposta de Compra, de data 17 d’abril de 2014.
Ordre de publicitat, de data 24 d’abril de 2014.
Full d’encàrrec contracte menor, de data 6 de juny de 2014.
Factura 336/2014:
Informe tècnic de la cap de Departament de Comunicació, de data 14 de maig de 2014.
Proposta de Compra, de data 14 de maig de 2014.
Ordre de publicitat, de data 15 de maig de 2014.
Full d’encàrrec contracte menor, de data 29 de maig de 2014.
Factura 456/2014:
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Ordre de publicitat, de data 11 de juny de 2014.
Informe tècnic de la cap de Departament de Comunicació, de data 12 de juny de 2014.
Proposta de Compra, de data 12 de juny de 2014.
Full d’encàrrec contracte menor, de data 20 de juny de 2014.
Factura 656/2014:
Ordre de publicitat, de data 26 de juny de 2014.
Informe tècnic de la cap de Departament de Comunicació, de data 26 de juny de 2014.
Proposta de Compra, de data 26 de juny de 2014.
Altra documentació:
Informe d’Intervenció, de data 16 de juliol de 2014.
Ofici de la cap del Departament de Compres, de data 28 de juliol de 2014.
Ofici de la cap del Departament de Compres, de data 18 d’agost de 2014.
Ofici de la cap del Departament de Compres, de data 26 d’agost de 2014.
Diligència de l’interventor general, de data 18 de setembre de 2014.
Diligència de l’interventor general, de data 22 de setembre de 2014.
Informe tècnic de la cap del Departament de Comunicació i Imatge, de data 29 d’octubre de
2014.
Informe jurídic, de data 13 de novembre de 2014.
Informe de l’interventor general, de data 27 de novembre de 2014, que literalment diu el
següent:
“
Aplicacions Pressupostàries
Id. Op.
Núm. Op.
Import
2014 N 101 4911 22602
A
201400078267
3.932,50
En el dia d’avui es comptabilitza la despesa pel concepte de referència, per l’import i a la
partida detallats més amunt.
No obstant això, es posa de manifest als efectes oportuns, que malgrat tractar-se d’un
contracte menor dels que segons la vigent normativa de contractació n’hi hauria prou amb la
incorporació de la factura a l’expedient i la seva aprovació, l’incompliment dels procediments
interns al haver realitzat l’encàrrec de paraula, a més a més de no garantir l’existència del
crèdit, no justifica tampoc la idoneïtat, la conveniència i la necessitat de la contractació.”
Fonaments de dret
L’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL),
disposa que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestació de serveis públics.
Segons reiterada jurisprudència del TS, “l’enriquiment injust, com a principi general i com a
específica acció, forma part, per obra de la jurisprudència, de l’ordenament jurídic, i, en concret
de l’ordenament jurídic administratiu”. Citem per totes la STS d’11 de maig de 2004, rec. Cas.
3554/1999. Aquesta sentència, determina com a un dels requisits per a la procedència de
l’acció per enriquiment injust o sense causa, “l’empobriment de qui reclama o d’aquell en el
nom del qual es reclami, pecuniàriament acceptable, entès sempre en el seu sentit més ampli,
que no provingui directament del comportament de qui el pateix”.
D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes
factures constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada, en aquest
cas, de les corresponents despeses, acreditades a l’expedient. A la vista dels fets ressenyats,
en el present cas també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret
esmentat quant a l’acreditació dels treballs facturats i la conformitat que n’han prestat els
serveis tècnics municipals gestors del contracte.
L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, inicialment seria l’Ajuntament Ple, per
aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de disposicions
legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi dotació pressupostària
adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant, l’Ajuntament Ple ha delegat
aquesta competència en la Junta de Govern Local, en l’acord adoptat en la sessió de data
12/07/2011. Així mateix, cal tenir en compte el que disposa la Sentència del Tribunal
Constitucional núm. 161/2013, de 26 de setembre de 2013, pel que fa a la publicitat a la
que resten sotmeses les competències delegades pel Ple a la Junta de Govern Local.
Conclusió i proposta de resolució
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En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal per tal que la Junta de Govern Local adopti
la següent proposta i la converteixi en resolució:
Primer.- Aprovar l’expedient de despesa 010511-CM-SRC2014/000008, corresponent al
reconeixement de crèdit per al pagament de 13 factures presentades per Enter Gestió
Comunicativa, SL, amb NIF B64174147, en concepte de publicació d’anuncis al setmanari
Diari de Badalona sobre diverses campanyes publicitàries al llarg d’aquest 2014, contret a
les aplicacions pressupostàries següents:
Aplicacions Pressupostàries
Id. Op.
Núm. Op.
Import
2014 N 101 4911 22602
A
201400078267
3.932,50
Segon.- Aprovar les factures incorporades a l’expedient, i que han estat conformades pel
tècnic municipal competent, presentades per Enter Gestió Comunicativa, SL, amb NIF
B64174147, i que es detallen a continuació:
Núm. Fra.
Data
Import
NIF
Tercer
259/2014
30/04/2014 302,50 B64174147 ENTER GESTIO COMUNICATIVA SL
260/2014
30/04/2014 302,50 B64174147 ENTER GESTIO COMUNICATIVA SL
261/2014
30/04/2014 302,50 B64174147 ENTER GESTIO COMUNICATIVA SL
263/2014
30/04/2014 302,50 B64174147 ENTER GESTIO COMUNICATIVA SL
264/2014
30/04/2014 302,50 B64174147 ENTER GESTIO COMUNICATIVA SL
336/2014
30/05/2014 302,50 B64174147 ENTER GESTIO COMUNICATIVA SL
369/2014
17/06/2014 302,50 B64174147 ENTER GESTIO COMUNICATIVA SL
450/2014
10/07/2014 302,50 B64174147 ENTER GESTIO COMUNICATIVA SL
452/2014
10/07/2014 302,50 B64174147 ENTER GESTIO COMUNICATIVA SL
453/2014
10/07/2014 302,50 B64174147 ENTER GESTIO COMUNICATIVA SL
454/2014
10/07/2014 302,50 B64174147 ENTER GESTIO COMUNICATIVA SL
456/2014
10/07/2014 302,50 B64174147 ENTER GESTIO COMUNICATIVA SL
656/2014
17/10/2014 302,50 B64174147 ENTER GESTIO COMUNICATIVA SL
Tercer.- Procedir conseqüentment a l’abonament en els termes que determina la llei de
l’import total de 3.932,50 euros a Enter Gestió Comunicativa, SL, amb NIF B64174147.
Quart.- Notificar aquesta resolució a la part interessada: Enter Gestió Comunicativa, SL,
amb NIF B64174147.
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria municipals, per al
respectiu coneixement i efectes.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n’ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89,5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
12 CG-2014/4854 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament
d'una factura presentada per Bricoinsa, SL que correspon a la compra de material per
a la instal·lació d'unes banderoles per a la campanya "Diada de Sant Jordi".
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Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència 010511-CMSRC2014/000001 per al pagament de la factura presentada per Bricoinsa, SL en concepte
de compra de material per a la instal·lació d’unes banderoles de la campanya “Diada de
Sant Jordi”, i que detallem a continuació:
Núm. Fra.
Data
Import
NIF
Tercer
14224
14/06/2014
53,97
B58477613
BRICOINSA, SL
Així mateix consten a l’expedient:
Albarà de Bricoinsa, SL, de data 22 d’abril de 2014.
Ofici del regidor de Via Pública i Mobilitat, de data 13 de maig de 2014.
Ofici del coordinador de l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme, de data
21 de maig de 2014.
Informe de la cap del Departament de Comunicació i Imatge de data 22 de maig de 2014.
Sol·licitud de Compra, de data 22 de maig de 2014.
Full d’encàrrec contracte menor, de data 6 de juny de 2014.
Ofici de la cap del Departament de Compres, de data 18 d’agost de 2014.
Diligència de l’interventor general, de data 18 de setembre de 2014.
Informe conformitat factura de la cap del Departament de Comunicació i Imatge, de data 2
d’octubre de 2014.
Informe jurídic, de data 20 d’octubre de 2014.
Informe de l’interventor general, de data 10 de novembre de 2014, que literalment diu el
següent:
“
Aplicacions Pressupostàries
Id. Op.
Núm. Op.
Import
2014 N 101 4911 22602
A
201400068753
53,97
En el dia d’avui es comptabilitza la despesa pel concepte de referència, per import i a la partida
detallats més amunt.
No obstant això, es posa de manifest als efectes oportuns, que malgrat tractar-se d’un
contracte menor dels que segons la vigent normativa de contractació n’hi hauria prou amb la
incorporació de la factura a l’expedient i la seva aprovació, l’incompliment dels procediments
interns al haver realitzat l’encàrrec de paraula, a més a més de no garantir l’existència del
crèdit, no justifica tampoc la idoneïtat, la conveniència i la necessitat de la contractació.”
Fonaments de dret
L’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL),
disposa que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestació de serveis públics.
Segons reiterada jurisprudència del TS, “l’enriquiment injust, com a principi general i com a
específica acció, forma part, per obra de la jurisprudència, de l’ordenament jurídic, i, en concret
de l’ordenament jurídic administratiu”. Citem per totes la STS d’11 de maig de 2004, rec. Cas.
3554/1999. Aquesta sentència, determina com a un dels requisits per a la procedència de
l’acció per enriquiment injust o sense causa, “l’empobriment de qui reclama o d’aquell en el
nom del qual es reclami, pecuniàriament acceptable, entès sempre en el seu sentit més ampli,
que no provingui directament del comportament de qui el pateix”.
D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquesta factura
constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada, en aquest cas, de la
corresponent despesa, acreditada a l’expedient. A la vista dels fets ressenyats, en el present
cas també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret esmentat quant a
l’acreditació dels treballs facturats i la conformitat que n’han prestat els serveis tècnics
municipals gestors del contracte.
L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, inicialment seria l’Ajuntament Ple, per
aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de disposicions
legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi dotació pressupostària
adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant, l’Ajuntament Ple ha delegat
aquesta competència en la Junta de Govern Local, en l’acord adoptat en la sessió de data
12/07/2011. Així mateix, cal tenir en compte el que disposa la Sentència del Tribunal
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Constitucional núm. 161/2013, de 26 de setembre de 2013, pel que fa a la publicitat a la
que resten sotmeses les competències delegades pel Ple a la Junta de Govern Local.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 25/68/1986, de
26 de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal per tal que la Junta de Govern Local
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
Primer.- Aprovar l’expedient de despesa 010511-CM-SRC2014/000001, corresponent al
reconeixement de crèdit per al pagament de la factura presentada per Bricoinsa, SL, amb NIF
B58477613, en concepte de compra de material per a la instal·lació d’unes banderoles de la
campanya “Diada de Sant Jordi”, per un import de 53,97 euros, contret a les aplicacions
pressupostàries següents:
Aplicacions Pressupostàries
Id. Op.
Núm. Op.
Import
2014 N 101 4911 22602
A
201400068753
53,97
Segon.- Aprovar la factura incorporada a l’expedient, i que ha estat conformada pel tècnic
municipal competent, presentada per Bricoinsa, SL, amb NIF B58477613, i que es detalla a
continuació:
Núm. Fra.
Data
Import
NIF
Tercer
14224
14/06/2014
53,97
B58477613
BRICOINSA, SL
Tercer.- Procedir conseqüentment a l’abonament en els termes que determina la llei de
l’import total de 53,97 euros a Bricoinsa, SL, amb B58477613.
Quart.- Notificar aquesta resolució a la part interessada: Bricoinsa, SL, amb B58477613.
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria municipals, per al
respectiu coneixement i efectes.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n’ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89,5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
13 CG-2014/4855 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament
d'una factura presentada per Logintegral 2000, SAU que correspon a una subscripció
anual al diari El Mundo.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència 010511-CMSRC2014/000004 per al pagament de la factura presentada per Logintegral 2000, SAU en
concepte de renovació de la subscripció anual al diari El Mundo corresponent al període
comprès entre el 27 d’agost de 2014 i el 26 d’agost de 2015, i que detallem a continuació:
Núm. Fra.
Data
Import
NIF
Tercer
DS/140027519
31/08/2014 530,71
A82779919
LOGINTEGRAL 2000, SAU
Així mateix consten a l’expedient:
Informe tècnic de la cap del Departament de Comunicació i Imatge, de data 4 de novembre de
2014.
Informe jurídic, de data 11 de novembre de 2014.
Informe de l’interventor general, de data 27 de novembre de 2014, que literalment diu el
següent:
“
Aplicacions Pressupostàries
Id. Op.
Núm. Op.
Import
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2014 N 101 4911 22001
A
201400070975
530,71
En el dia d’avui es comptabilitza la despesa pel concepte de referència, per import i a la partida
detallats més amunt.
No obstant això, es posa de manifest als efectes oportuns, que malgrat tractar-se d’un
contracte menor dels que segons la vigent normativa de contractació n’hi hauria prou amb la
incorporació de la factura a l’expedient i la seva aprovació, l’incompliment dels procediments
interns al haver realitzat l’encàrrec de paraula, a més a més de no garantir l’existència del
crèdit, no justifica tampoc la idoneïtat, la conveniència i la necessitat de la contractació.”
Fonaments de dret
L’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL),
disposa que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestació de serveis públics.
Segons reiterada jurisprudència del TS, “l’enriquiment injust, com a principi general i com a
específica acció, forma part, per obra de la jurisprudència, de l’ordenament jurídic, i, en concret
de l’ordenament jurídic administratiu”. Citem per totes la STS d’11 de maig de 2004, rec. Cas.
3554/1999. Aquesta sentència, determina com a un dels requisits per a la procedència de
l’acció per enriquiment injust o sense causa, “l’empobriment de qui reclama o d’aquell en el
nom del qual es reclami, pecuniàriament acceptable, entès sempre en el seu sentit més ampli,
que no provingui directament del comportament de qui el pateix”.
D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquesta factura
constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada, en aquest cas, de la
corresponent despesa, acreditada a l’expedient. A la vista dels fets ressenyats, en el present
cas també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret esmentat quant a
l’acreditació dels treballs facturats i la conformitat que n’han prestat els serveis tècnics
municipals gestors del contracte.
L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, inicialment seria l’Ajuntament Ple, per
aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de disposicions
legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi dotació pressupostària
adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant, l’Ajuntament Ple ha delegat
aquesta competència en la Junta de Govern Local, en l’acord adoptat en la sessió de data
12/07/2011. Així mateix, cal tenir en compte el que disposa la Sentència del Tribunal
Constitucional núm. 161/2013, de 26 de setembre de 2013, pel que fa a la publicitat a la
que resten sotmeses les competències delegades pel Ple a la Junta de Govern Local.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal per tal que la Junta de Govern Local adopti
la següent proposta i la converteixi en resolució:
Primer.- Aprovar l’expedient de despesa 010511-CM-SRC2014/000004, corresponent al
reconeixement de crèdit per al pagament de la factura presentada per Logintegral 2000, SAU,
amb NIF A82779919, en concepte de renovació de la subscripció anual al diari El Mundo
corresponent al període comprès entre el 27 d’agost de 2014 i el 26 d’agost de 2015, per un
import de 530,71 euros, contret a les aplicacions pressupostàries següents:
Aplicacions Pressupostàries
Id. Op.
Núm. Op.
Import
2014 N 101 4911 22001
A
201400070975
530,71
Segon.- Aprovar la factura incorporada a l’expedient, i que ha estat conformada pel tècnic
municipal competent, presentada per Logintegral 2000, SAU, amb NIF A82779919, i que es
detalla a continuació:
Núm. Fra.
Data
Import
NIF
Tercer
DS/140027519
31/08/2014
530,71
A82779919
LOGINTEGRAL 2000, SAU
Tercer.- Procedir conseqüentment a l’abonament en els termes que determina la llei de
l’import total de 530,71 euros a Logintegral 2000, SAU, amb NIF A82779919.
Quart.- Notificar aquesta resolució a la part interessada: Logintegral 2000, SAU, amb NIF
A82779919.
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria municipals, per al
respectiu coneixement i efectes.
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En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n’ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89,5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
14 CG-2014/4856 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament
d'una factura presentada per Zeta Gestión de Medios, SA que correspon a la
publicació d'un anunci oficial al diari El Periódico de Catalunya el dia 31 d'octubre de
2014.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència 010511-CMSRC2014/000012 per al pagament de la factura presentada per Zeta Gestión de Medios, SA
en concepte de publicació d’un anunci oficial al diari El Periódico de Catalunya el dia 31
d’octubre de 2014, i que detallem a continuació:
Núm. Fra.
Data
Import
NIF
Tercer
621343742 31/10/2014
646,14
A08657710
ZETA GESTIÓN DE MEDIOS, SA
Així mateix consten a l’expedient:
Sol·licitud d’inserció d’anunci oficial de la cap del Departament de Gestió de Serveis, de data
21 d’octubre de 2014.
Pressupost de Zeta Gestión de Medios, de data 22 d’octubre de 2014.
Informe tècnic de la cap del Departament de Comunicació i Imatge, de data 22 d’octubre de
2014.
Sol·licitud de Compra, de data 22 d’octubre de 2014.
Fotocòpia de la pàgina del Periódico de Catalunya on surt publicat l’anunci.
Ofici de la cap del Departament de Compres, de data 5 de novembre de 2014.
Informe tècnic de conformitat de factura de la cap del Departament de Comunicació i Imatge,
de data 21 de novembre de 2014.
Informe jurídic, de data 21 de novembre de 2014.
Informe de l’interventor general, de data 3 de desembre de 2014, que literalment diu el
següent:
“
Aplicacions Pressupostàries
Id. Op.
Núm. Op.
Import
2014 N 210 9310 22603
A
201400081915
646,14
En el dia d’avui es comptabilitza la despesa pel concepte de referència, per import i a la partida
detallats més amunt.
No obstant això, es posa de manifest als efectes oportuns, que malgrat tractar-se d’un
contracte menor dels que segons la vigent normativa de contractació n’hi hauria prou amb la
incorporació de la factura a l’expedient i la seva aprovació, l’incompliment dels procediments
interns al haver realitzat l’encàrrec de paraula, a més a més de no garantir l’existència del
crèdit, no justifica tampoc la idoneïtat, la conveniència i la necessitat de la contractació.”
Fonaments de dret
L’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL),
disposa que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestació de serveis públics.
Segons reiterada jurisprudència del TS, “l’enriquiment injust, com a principi general i com a
específica acció, forma part, per obra de la jurisprudència, de l’ordenament jurídic, i, en concret
de l’ordenament jurídic administratiu”. Citem per totes la STS d’11 de maig de 2004, rec. Cas.
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3554/1999. Aquesta sentència, determina com a un dels requisits per a la procedència de
l’acció per enriquiment injust o sense causa, “l’empobriment de qui reclama o d’aquell en el
nom del qual es reclami, pecuniàriament acceptable, entès sempre en el seu sentit més ampli,
que no provingui directament del comportament de qui el pateix”.
D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquesta factura
constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada, en aquest cas, de la
corresponent despesa, acreditada a l’expedient. A la vista dels fets ressenyats, en el present
cas també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret esmentat quant a
l’acreditació dels treballs facturats i la conformitat que n’han prestat els serveis tècnics
municipals gestors del contracte.
L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, inicialment seria l’Ajuntament Ple, per
aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de disposicions
legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi dotació pressupostària
adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant, l’Ajuntament Ple ha delegat
aquesta competència en la Junta de Govern Local, en l’acord adoptat en la sessió de data
12/07/2011. Així mateix, cal tenir en compte el que disposa la Sentència del Tribunal
Constitucional núm. 161/2013, de 26 de setembre de 2013, pel que fa a la publicitat a la
que resten sotmeses les competències delegades pel Ple a la Junta de Govern Local.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal per tal que la Junta de Govern Local adopti
la següent proposta i la converteixi en resolució:
Primer.- Aprovar l’expedient de despesa 010511-CM-SRC2014/000012, corresponent al
reconeixement de crèdit per al pagament de la factura presentada per Zeta Gestión de
Medios, SA, amb NIF A08657710, en concepte de publicació d’un anunci oficial al diari El
Periódico de Catalunya el dia 31 d’octubre de 2014, per un import de 646,14 euros, contret a
les aplicacions pressupostàries següents:
Aplicacions Pressupostàries
Id. Op.
Núm. Op.
Import
2014 N 210 9310 22603
A
201400081915
646,14
Segon.- Aprovar la factura incorporada a l’expedient, i que ha estat conformada pel tècnic
municipal competent, presentada per Zeta Gestión de Medios, SA, amb NIF A08657710, i
que es detalla a continuació:
Núm. Fra.
Data
Import
NIF
Tercer
621343742
31/10/2014
646,14 A08657710 ZETA GESTIÓN DE MEDIOS, SA
Tercer.- Procedir conseqüentment a l’abonament en els termes que determina la llei de
l’import total de 646,14 euros a Zeta Gestión de Medios, SA, amb NIF A08657710.
Quart.- Notificar aquesta resolució a la part interessada: Zeta Gestión de Medios, SA, amb
NIF A08657710.
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria municipals, per al
respectiu coneixement i efectes.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n’ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89,5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
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15 CG-2014/4857 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament
d'una factura presentada per Zeta Gestión de Medios, SA que correspon a la
publicació d'un anunci oficial al diari El Periódico de Catalunya el dia 10 de març de
2014.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència 010511-CMSRC2014/000006 per al pagament de la factura presentada per Zeta Gestión de Medios,
SA en concepte de publicació d’un anunci oficial al diari El Periódico de Catalunya el dia 10
de març de 2014, i que detallem a continuació:
Núm. Fra.
Data
Import
NIF
Tercer
621335068
15/03/2014
435,60
A08657710
ZETA GESTIÓN DE MEDIOS, SA
Així mateix consten a l’expedient:
Sol·licitud d’inserció de l’anunci del cap del Servei de Cultura i Ciutadania, de data 5 de març
de 2014.
Pressupost (impressió correu electrònic de Zeta Gestión de Medios, SA), de data 5 de març de
2014.
Sol·licitud de Compra, de data 10 de març de 2014.
Fotocòpia anunci oficial pàgina del diari El Periódico, de data 10 de març de 2014.
Informe de l’interventor general, de data 16 de juliol de 2014.
Ofici de la cap del Departament de Compres, de data 18 d’agost de 2014.
Diligència de l’interventor general, de data 18 de setembre de 2014.
Informe conformitat factura de la cap del Departament de Comunicació i Imatge, de data 17
d’octubre de 2014.
Informe jurídic, de data 21 d’octubre de 2014.
Informe de l’interventor general, de data 10 de novembre de 2014, que literalment diu el
següent:
“
Aplicacions Pressupostàries
Id. Op.
Núm. Op.
Import
2014 N 330 3300 22603
A
201400070977
435,60
En el dia d’avui es comptabilitza la despesa pel concepte de referència, per import i a la partida
detallats més amunt.
No obstant això, es posa de manifest als efectes oportuns, que malgrat tractar-se d’un
contracte menor dels que segons la vigent normativa de contractació n’hi hauria prou amb la
incorporació de la factura a l’expedient i la seva aprovació, l’incompliment dels procediments
interns al haver realitzat l’encàrrec de paraula, a més a més de no garantir l’existència del
crèdit, no justifica tampoc la idoneïtat, la conveniència i la necessitat de la contractació.”
Fonaments de dret
L’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL),
disposa que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestació de serveis públics.
Segons reiterada jurisprudència del TS, “l’enriquiment injust, com a principi general i com a
específica acció, forma part, per obra de la jurisprudència, de l’ordenament jurídic, i, en concret
de l’ordenament jurídic administratiu”. Citem per totes la STS d’11 de maig de 2004, rec. Cas.
3554/1999. Aquesta sentència, determina com a un dels requisits per a la procedència de
l’acció per enriquiment injust o sense causa, “l’empobriment de qui reclama o d’aquell en el
nom del qual es reclami, pecuniàriament acceptable, entès sempre en el seu sentit més ampli,
que no provingui directament del comportament de qui el pateix”.
D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquesta factura
constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada, en aquest cas, de la
corresponent despesa, acreditada a l’expedient. A la vista dels fets ressenyats, en el present
cas també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret esmentat quant a
l’acreditació dels treballs facturats i la conformitat que n’han prestat els serveis tècnics
municipals gestors del contracte.
L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, inicialment seria l’Ajuntament Ple, per
aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de disposicions
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legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi dotació pressupostària
adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant, l’Ajuntament Ple ha delegat
aquesta competència en la Junta de Govern Local, en l’acord adoptat en la sessió de data
12/07/2011. Així mateix, cal tenir en compte el que disposa la Sentència del Tribunal
Constitucional núm. 161/2013, de 26 de setembre de 2013, pel que fa a la publicitat a la
que resten sotmeses les competències delegades pel Ple a la Junta de Govern Local.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 25/68/1986, de
26 de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal per tal que la Junta de Govern Local
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
Primer.- Aprovar l’expedient de despesa 010511-CM-SRC2014/000006, corresponent al
reconeixement de crèdit per al pagament de la factura presentada per Zeta Gestión de
Medios, SA, amb NIF A08657710, en concepte de publicació d’un anunci oficial al diari El
Periódico de Catalunya el dia 10 de març de 2014, per un import de 435,60 euros, contret a
les aplicacions pressupostàries següents:
Aplicacions Pressupostàries
Id. Op.
Núm. Op.
Import
2014 N 330 3300 22603
A
201400070977
435,60
Segon.- Aprovar la factura incorporada a l’expedient, i que ha estat conformada pel tècnic
municipal competent, presentada per Zeta Gestión de Medios, SA, amb NIF A08657710, i
que es detalla a continuació:
Núm. Fra.
Data
Import
NIF
Tercer
621335068
15/03/2014
435,60
A08657710
ZETA GESTIÓN DE MEDIOS, SA
Tercer.- Procedir conseqüentment a l’abonament en els termes que determina la llei de
l’import total de 435,60 euros a Zeta Gestión de Medios, SA, amb NIF A08657710.
Quart.- Notificar aquesta resolució a la part interessada: Zeta Gestión de Medios, SA, amb
NIF A08657710.
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria municipals, per al
respectiu coneixement i efectes.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n’ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89,5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
16 CG-2014/4858 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament
d'una factura que correspon a la impressió de 600 fullets per fer difusió del "IV
Festival Laietània".
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència 010511-CMSRC2014/000003 per al pagament de la factura presentada per Valentín Fernández San
José (Artes Gráficas VF) en concepte d’impressió de 600 fullets per fer difusió del “IV
Festival Laietània”, i que detallem a continuació:
Núm. Fra.
Data
Import
NIF
Tercer
2014090

06/06/2014

119,22

05343941Y

FERNÁNDEZ SAN JOSÉ, VALENTÍN
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Així mateix consten a l’expedient:
Informe del director gerent del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, de data 30
d’abril de 2014.
Informe de la cap del Departament de Turisme, de data 15 de maig de 2014.
Informe de la cap del Departament de Comunicació i Imatge de data 21 de maig de 2014.
Sol·licitud de Compra, de data 21 de maig de 2014.
Full d’encàrrec contracte menor, de data 5 de juny de 2014.
Ofici de la cap del Departament de Compres, de data 18 d’agost de 2014.
Diligència de l’interventor general, de data 18 de setembre de 2014.
Albarà d’Artes Gráficas VF, de data 16 de maig de 2014.
Informe conformitat factura de la cap del Departament de Comunicació i Imatge, de data 17
d’octubre de 2014.
Informe jurídic, de data 21 d’octubre de 2014.
Informe de l’interventor general, de data 10 de novembre de 2014, que literalment diu el
següent:
“
Aplicacions Pressupostàries
Id. Op.
Núm. Op.
Import
2014 N 101 4911 22602
A
201400070974
119,22
En el dia d’avui es comptabilitza la despesa pel concepte de referència, per import i a la partida
detallats més amunt.
No obstant això, es posa de manifest als efectes oportuns, que malgrat tractar-se d’un
contracte menor dels que segons la vigent normativa de contractació n’hi hauria prou amb la
incorporació de la factura a l’expedient i la seva aprovació, l’incompliment dels procediments
interns al haver realitzat l’encàrrec de paraula, a més a més de no garantir l’existència del
crèdit, no justifica tampoc la idoneïtat, la conveniència i la necessitat de la contractació.”
Fonaments de dret
L’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL),
disposa que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestació de serveis públics.
Segons reiterada jurisprudència del TS, “l’enriquiment injust, com a principi general i com a
específica acció, forma part, per obra de la jurisprudència, de l’ordenament jurídic, i, en concret
de l’ordenament jurídic administratiu”. Citem per totes la STS d’11 de maig de 2004, rec. Cas.
3554/1999. Aquesta sentència, determina com a un dels requisits per a la procedència de
l’acció per enriquiment injust o sense causa, “l’empobriment de qui reclama o d’aquell en el
nom del qual es reclami, pecuniàriament acceptable, entès sempre en el seu sentit més ampli,
que no provingui directament del comportament de qui el pateix”.
D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquesta factura
constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada, en aquest cas, de la
corresponent despesa, acreditada a l’expedient. A la vista dels fets ressenyats, en el present
cas també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret esmentat quant a
l’acreditació dels treballs facturats i la conformitat que n’han prestat els serveis tècnics
municipals gestors del contracte.
L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, inicialment seria l’Ajuntament Ple, per
aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de disposicions
legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi dotació pressupostària
adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant, l’Ajuntament Ple ha delegat
aquesta competència en la Junta de Govern Local, en l’acord adoptat en la sessió de data
12/07/2011. Així mateix, cal tenir en compte el que disposa la Sentència del Tribunal
Constitucional núm. 161/2013, de 26 de setembre de 2013, pel que fa a la publicitat a la
que resten sotmeses les competències delegades pel Ple a la Junta de Govern Local.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 25/68/1986, de
26 de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal per tal que la Junta de Govern Local
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
Primer.- Aprovar l’expedient de despesa 010511-CM-SRC2014/000003, corresponent al
reconeixement de crèdit per al pagament de la factura presentada per Valentín Fernández
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San José (Artes Gráficas VF), amb NIF 5343941-Y, en concepte d’impressió de 600 fullets
per fer difusió del “IV Festival Laietània”, per un import de 119,22 euros, contret a les
aplicacions pressupostàries següents:
Aplicacions Pressupostàries
Id. Op.
Núm. Op.
Import
2014 N 101 4911 22602
A
201400070974
119,22
Segon.- Aprovar la factura incorporada a l’expedient, i que ha estat conformada pel tècnic
municipal competent, presentada per Valentín Fernández San José, amb NIF 5343941-Y, i
que es detalla a continuació:
Núm. Fra.
Data
Import
NIF
Tercer
2014090 06/06/2014
119,22
05343941Y
FERNÁNDEZ SAN JOSÉ,
VALENTÍN
Tercer.- Procedir conseqüentment a l’abonament en els termes que determina la llei de
l’import total de 119,22 euros a Valentín Fernández San José, amb NIF 5343941-Y.
Quart.- Notificar aquesta resolució a la part interessada: Valentín Fernández San José, amb
NIF 5343941-Y.
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria municipals, per al
respectiu coneixement i efectes.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n’ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89,5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
17 CG-2014/4859 DICTAMEN. Aprovar la factura per a la prestació del servei
d'ambulància durant la realització de les proves físiques del procés selectiu per a la
provisió de 12 places d'agent de la Guàrdia Urbana.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Aprovar el pagament de la factura per la prestació del servei
d’ambulància durant la realització de les proves físiques del procés selectiu per a la provisió
de 12 places d’agent de la Guàrdia Urbana de Badalona.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter: Exhaureix la via administrativa
Interessats: LA PAU SCCL (NIF F0882849-3); Intervenció Municipal
Expedient: 683/CONVI-4/13
Fets
1. Acord de la Junta de Govern Local de data 13 de juliol de 2014, d’aprovació de les
Bases Reguladores i la Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de 12 places
vacants d’agent de la Guàrdia Urbana, pel sistema d’oposició, torn lliure.
2. La Base sisena, apartat 6.1.c) estableix la realització de proves d’aptitud física per a la
comprovació de les condicions de força, agilitat, rapidesa i resistència dels aspirants.
D’acord amb el que es ve realitzant en altres processos similars, es compta amb la
presència d’una unitat mòbil medicalitzada per atendre qualsevol imprevist de tipus sanitari
que es pogués donar durant el desenvolupament de la prova.
3. El servei esmentat ha estat prestat per l’empresa GRUP LA PAU S.C.C.L., (CIF
F08/828493), amb la presència d’una ambulància durant la jornada de realització de la
prova física dels aspirants.
4. L’empresa GRUP LA PAU, SCCL (CIF F 08/828493) ha presentat la factura la factura
següent corresponent a la prestació del servei d’ambulància durant la realització de les proves
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físiques del procés.
Núm. factura
Data factura
Registre entrada
Import
p-370/14
02/10/2014
RF/4091-021108
147,00
5. Aquesta despesa pot anar amb càrrec a la partida: 213-9204-22799, altres treballs
realitzats per altres empreses i proveïdors.
6. Informe favorable de la Intervenció municipal, conforme al que preveuen els articles 213
i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) en tractar-se d’actes de
reconeixement de crèdit i/o liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut
econòmic.
Fonaments jurídics
1. L’objecte d'aquest expedient és l'aprovació de la factura (detallada al punt quatre de
l’apartat corresponent als Fets) i de la despesa corresponent, per import total de 147,00
euros, per al seu abonament a l’empresa GRUP LA PAU, SCCL (CIF F 08/828493), per la
prestació del servei d’ambulància durant la realització de les proves físiques del procés selectiu
per a la provisió de 12 places d’agent de Guàrdia Urbana de Badalona, per aplicació al
present supòsit de la doctrina jurisprudencial establerta pel Tribunal Suprem de
l'enriquiment injust o sense causa, ja que la inexistència d'expedient de contractació de
conformitat amb les normes de la legislació de contractes de les administracions públiques,
no és convalidable. No obstant això, l'Ajuntament resta obligat en dret al pagament a
l'empresa que ha realitzat l'esmentat servei, ja que en cas contrari es produiria un
enriquiment injust o sense causa de l'hisenda municipal que l'ordenament jurídic no pot
acollir i així ho té declarat de forma reiterada la jurisprudència del Tribunal Suprem.
2. Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer
en la tramitació de l'expedient que provoca l'emissió de la factura indicada conforme les
previsions de l'art. 41 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim, jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3. En el present cas s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, quant a l’acreditació de la despesa generada i la conformitat que
n’ha prestat el departament municipal gestor.
4. Per tractar-se d’un reconeixement extrajudicial de crèdit per no haver seguit el
procediment legal establert a l’efecte, l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest
expedient és l’Ajuntament Ple, per aplicació d’allò establert als articles 23 del text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local i 50 del reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
No obstant això, l’esmentada atribució ha estat delegada per l’Ajuntament Ple en la Junta
de Govern Local, per acord de data 12 de juliol de 2011. Així mateix, cal tenir en compte el
que prescriu la STC núm. 161/2013, de 26 de setembre, sobre la publicitat a la que resten
sotmeses aquestes atribucions.
5. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departament o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els correspongui tramitar i redactar la pertinent
proposta de resolució
Proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari 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. Aprovar la factura presentada per l’empresa GRUP LA PAU, SCCL (CIF
F08/828493) ía (NIF 30412577-E) per la prestació del servei d’ambulància durant la
realització de les proves físiques del procés selectiu per a la provisió de 12 places d’agent
de la Guàrdia Urbana de Badalona, d’acord amb el següent detall:
Núm. factura
Data factura
Registre entrada
Import
p-370/14
02/10/2014
RF/4091-021108
147,00
SEGON. La despesa total prevista resultant de la suma de les dues factures referenciades,
es farà efectiva amb el núm. de partida del pressupost de despeses, import i núm.
d’operació detallats a continuació:
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Partida
Id. Op.
Núm. Op.
Import
2014 N 213 9204 22799
A
201400071091
147,00
TERCER. Notificar aquesta resolució als interessats i donar compliment als tràmits
procedimentals que en dret procedeixin en ordre al bon fi i execució dels precedents
acords.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Junta
de Govern Local RESOL d’acord amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui
aquesta proposta a la interessada en la forma reglamentàriament prevista, amb la relació
dels recursos que s’hi poden interposar, i que es comuniqui als departaments que
correspongui.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
18 CG-2014/4860 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per import de 155,46
EUR, corresponent a despeses de representació (procurador) en procediment judicial
contenciós administratiu.
Identificació de l’expedient:
Tipus de document: Reconeixement de crèdit per les despeses de procurador
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Interessat: JORDI BASSEDAS BALLUS NIF 46107108-C
Expedient: 0241-FEXP2014/000027
Referència addicional: 971/DASSJ-24/14
Fets
1. Jordi Bassedas Ballus (NIF: 46107108-C) ha presentat la factura número 159/2014, per
les despeses de representació en el recurs d’apel·lació interposat contra sentència número:
185/2014 de la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, dimanant del recurs número 414/2012 del Jutjat Contenciós
Administratiu número 3 de Barcelona.
2. La factura ha estat conformada pel servei gestor i queda acreditat que els treballs han
estat realitzats, i que l’import és correcte conforme als aranzels establerts a Real Decret
1373/2003, de 7 de novembre, pel qual s’aprova l’aranzel de drets dels procuradors dels
Tribunals, el Real Decret 1/2006, de 13 de gener, pel qual es modifiquen els esmentats
aranzels i el Real Decret-Llei 5/2010, de 31 de març, pel qual s’amplia la vigència de
determinades mesures econòmiques de caràcter temporal.
3. L’interventor d’aquest Ajuntament, conforme al que preveuen els articles 213 i següents
del Reial decret legislatiu 2/2014, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), ha informat que existeix consignació
pressupostària per fer front al pagament d’aquesta despesa amb càrrec a la següent
aplicació pressupostària:
Aplicació pressupostària
Id.Op
Núm.Op
Import
2014 N 100 9220 22711
A
201400086884
155,46
Fonaments de dret
1. L'objecte d'aquest expedient és l'aprovació de la despesa per import de 155,46 euros per
al seu abonament al procurador dels Tribunals, JORDI BASSEDAS BALLUS amb NIF
46107108-C, corresponent als treballs de representació en el recurs d’apel·lació número
185/2014 dimanant del recurs 414/2012 del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de
Barcelona. La defensa d’aquest procediment havia estat encarregada amb data 06/11/2012
(referència expedient 665/CON-54/12) a les advocades del despatx VILLENA-MORENOTUBAU-BELLERA UTE en virtut del contracte de serveis signat amb l’esmentada entitat. Al
plec de clàusules administratives i tècniques s’establia que les despeses anirien a càrrec de
l’advocat. No obstant això, aquest contracte ja va finalitzar i l’Ajuntament ha de fer-se càrrec
de les despeses de procurador donat que els esmentats plecs ja no resulten d’aplicació.
2. En tractar-se d’una factura vençuda és d’aplicació al present supòsit la doctrina
jurisprudencial establerta pel Tribunal Suprem de l'enriquiment injust o sense causa, ja que
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la inexistència d'expedient de contractació de conformitat amb les normes de la legislació
de contractes de les administracions públiques, no és convalidable. No obstant això,
l'Ajuntament resta obligat en dret al pagament a l'empresa que ha prestat l'esmentat servei,
ja que en cas contrari es produiria un enriquiment injust o sense causa de l'hisenda
municipal que l'ordenament jurídic no pot acollir i així ho té declarat de forma reiterada la
jurisprudència del Tribunal Suprem.
Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer en
la tramitació de l'expedient que provoca l'emissió de les factures indicades conforme les
previsions de l'article 41 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim,
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3. En el present cas s’han acomplerts els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, quant a l’acreditació de la despesa generada pel servei prestat i la
conformitat del departament municipal gestor del contracte.
4. Per tractar-se d’una obligació adquirida sense haver seguit els tràmits adients establerts
per als contractes menors, l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest reconeixement de
crèdit és la Junta de Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament atorgada
mitjançant acord plenari de data 12/07/2011 i, de conformitat amb la sentència del Tribunal
Constitucional 161/2013, de 26 de setembre, procedeix que la seva aprovació si escau,
sigui adoptada en sessió pública de la Junta de Govern Local, previ dictamen de la
comissió informativa competent per raó de la matèria, de conformitat amb l’article 123 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departament o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els correspongui tramitar i redactar la pertinent
proposta de resolució.
.../...
Conclusions i proposta
PRIMER. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de JORDI BASSEDAS BALLUS NIF
46107108-C i la despesa ocasionada en concepte de serveis de procuradoria i satisfer el
seu import amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicació pressupostària
Id.Op
Núm.Op
Import
2014 N 100 9220 22711
A
201400086884
155,46
SEGON. Aprovar la factura incorporada a l’expedient que tot seguit es relaciona presentada
per JORDI BASSEDAS BALLUS NIF 46107108-C:
Núm.
factura

Data factura

159/2014

4904/021108

Concepte
Tramitació recurs apel·lació contra
sentència número: 185/2014 (dimanant
del recurs 414/2012 del JCA 3 BAD)

Drets

IVA 21%

IRPF

128,48

26,98

26,98

TERCER. Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixen en ordre al
bon fi i execució del precedent acord
.../...
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de resolució
precedent, d’acord amb les previsions del Decret de delegació d’atribucions de data
05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i n’ordeno la
tramitació a la sessió pública de la Junta de Govern Local, per al seu debat i aprovació, si
escau.
.../...
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Junta de
Govern Local RESOL d’acord amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui aquesta
proposta als interessats en la forma reglamentàriament prevista, amb la relació dels recursos
que s’hi poden interposar, i comunicar-la a la Intervenció i Tresoreria municipals per al
respectiu coneixement i efectes.
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Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
19 CG-2014/4861 PROPOSTA. Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial de
crèdit per l'abonament de l'ajut econòmic als treballadors/funcionaris amb fills amb
discapacitat any 2013
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial de crèdit per
l’abonament de l’ajut econòmic als treballadors/funcionaris amb fills amb discapacitat any
2013
Òrgan que resol: Junta de Govern local
Caràcter: No exhaureix la via administrativa
Interessats: Divers personal; Intervenció Municipal.
ExpedienT: 561/RCRED-4/14
Fets
1. Acord entre la representació de l’Ajuntament de Badalona i de les organitzacions
sindicals CCOO, UGT, SFP, PSU, i SPPME-CAT, en Comissió Mixta de data 10 d’abril de
2014, on s’acorda per unanimitat la gestió i assignació dels ajuts socials per tenir cura de
fills amb discapacitat, corresponent a l’exercici 2013.
2. Acord entre la representació de l’Ajuntament de Badalona i de les organitzacions
sindicals CCOO, UGT, SFP, PSU, i SPPME-CAT, en Comissió Mixta de data 23 de
setembre de 2014, on s’acorda que en l’ajut social de fills amb discapacitat, s’integri als fills
amb alta capacitat intel·lectual.
3. Peticions de diversos empleats d’aquest Ajuntament, mitjançant les quals sol·liciten l’ajut
per tenir cura de fills amb discapacitat.
4. Atès que un cop comprovades totes les sol·licituds i documents aportats, tots els sol·licitants
reuneixen les condicions exigides en el Reglament de Condicions Socials per a l’ajut per tenir
cura de fills amb discapacitat, de l’acord de la Comissió Negociadora de data 10 de desembre
de 2004, aprovat per l’Ajuntament Ple el 21 de desembre de 2004.
5. Dictamen aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 4 de desembre de 2014, de
ratificació de l’acord de comissió mixta paritària de data 23/09/14 relativa al criteri de
complement de productivitat especial rendiment i en relació a l’ajut social de fill amb
discapacitat.
6. Sol·licitud del Sr. Rafael Carrasco Jimenez, que no compleix el que estableix l’art 4.1.A punt
5 que literalment diu:
Punt 5. Extensió de l’àmbit subjectiu:
“L’ajut que es regula en el present apartat, s’estèn, també, a les persones que ostentin la
guarda, custòdia i/o tutoria legal de persones discapacitades”
7. Informe tècnic emès per la tècnica mitjana del Servei d’Organització i Recursos Humans,
en relació a l’assignació pressupostària necessària per l’abonament d’aquest ajut.
8. Informe previ de fiscalització de la Intervenció Municipal.
Fonaments de dret
1. Atès que l’Ajuntament Ple en data 21 de desembre de 2004 va aprovar l’acord signat
entre les diferents organitzacions sindicals i aquesta Administració mitjançant el qual
desenvolupa l’article 4art del vigent conveni i pacte de condicions, relatiu a la concessió de
l’ajut econòmic als empleats amb fills amb discapacitat .
2. Sol·licituds, rebuts i justificants acreditatius presentats per dit personal corresponen a
l’exercici tancat de l’any 2013, i que aquestes despeses, en aplicació de l’article 176.1 del
RDL 2/2004 de 6 de març, no es poden consignar directament en el vigent pressupost, i per
evitar incórrer en la nul·litat de ple dret prevista en l’article 173.5 de la mateixa llei, es podrà
aprovar la despesa amb la condició de que no serà executiva en tant no sigui aprovada per
l’Ajuntament Ple, òrgan competent, segons el que estableix l’article 60.2 del Reial Decret
500/1990 de 20 d’abril.
3. D’acord amb el que preveuen l’article 52.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 22.2 de
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la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’òrgan competent per
resoldre aquest expedient és l’Ajuntament Ple [l'Alcaldia de la Corporació].
4. L'esmentada competència està delegada en la Junta de Govern Local d’aquest municipi
per l’acord de delegació de competències de 12/07/2011, a l’empara dels articles 22.4 [21.3
i 23.2] de l’esmentada Llei reguladora de les bases del règim local, i 52.4 [53.3 i 54.2]
(d’aplicació per analogia) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
també esmentat. No obstant això, cal tenir en compte el que prescriu la STC núm.
161/2013, de 26 de setembre, sobre la publicitat a la que resten sotmeses aquestes
atribucions.
5. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departament o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo a
la tinent d’alcalde i regidora de l'Àrea de Govern i Recursos Humans que resolgui
conformement en relació amb la següent proposta:
PRIMER. Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de la despesa
per l’abonament de l’ajut econòmic als treballadors/funcionaris amb fills amb discapacitat
corresponent a l’any 2013 a favor dels treballadors relacionats a continuació:
COGNOMS I NOM

NIF

ATENCIA MUÑOZ, M Isabel
BATLLE SEGALES, Manuel
BELLAVISTA BALLETBO, Montserrat
BELLIDO JAIME, MªReyes
CLOTET TOMÀS,Josep
ESPINOSA CUENCAS, Ana Maria
GALOBART ROCA, Cristina
GEREZ ANGULO, Antonio (alta cap.)

40945348-N
46504960-A
37282700-E
28431986F
40945403K
34737617-G
43415697-T
25431766 E

GONZALEZ CAPILLA, Maria
GONZALEZ CAPILLA, Maria
GONZALEZ CAPILLA, Maria
LOPEZ MANJON, Antonia
MARTIN COROMINOLA, Francesc
MARTÍN COROMINOLA, Francesc
MARTÍNEZ PERELLÓ, Yolanda
MAS DE XAXARS I SOLER, Iolanda
MORENO CUTILLAS, Anna
PIE GALFORE, Jesus
TOTAL

43432650-W
43432650-W
43432650-W
38718003-X
40943006-Q
40943006-Q
52277574-T
46691362-M
46526267 G
46528934-A

IMPORT
IMPORT
AJUT
SEG .SOC.
2.149,68
765,28
765,28
2.149,68
2.149,68
765,28
1.537,20
547,24
547,24
1.537,20
1.537,20
547,24
2.149,68
765,28
547,24
1.537,20
2.149,68
2.149,68
1.537,20
2.149,68
179,14
1.409,10
2.149,68
1.537,20
1.537,20
2.149,68
31.695,76

765,28
765,28
547,24
765,28
63,77
501,63
765,28
547,24
547,24
765,28
11.283,60

PARTIDA SEG. SOC.
440
441
104
441
421
312
441
431

9240
1320
9250
1320
1630
2311
1320
1710

160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00

312
312
312
431
221
221
441
212
105
441

2311
2311
2311
1710
4930
4930
1320
9320
9230
1320

160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00

SEGON. Desestimar la sol·licitud presentada pel Sr. Rafael Carrasco Jimenez la qual no
compleix el que estableix l’art 4.1.A punt 5 que literalment diu:
Punt 5. Extensió de l’àmbit subjectiu:
“L’ajut que es regula en el present apartat, s’estèn, també, a les persones que ostentin la
guarda, custòdia i/o tutoria legal de persones discapacitades”.
TERCER. L’import total de 31.695,76 € s’abonarà amb càrrec a la partida 100-9220-16209,
i l’import de 11.283,60 € corresponents a la Seguretat Social s’abonarà a les partides
indicades a la relació, amb número d’operació 249.
QUART. Notificar aquesta resolució al personal interessat i donar compliment als tràmits
procedimentals que en dret procedeixin en ordre al bon fi i execució del precedent acord.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
20 CG-2014/4862 DICTAMEN. Aprovar el pagament serveis de notaria del procés
selectiu per proveir interinament una plaça d'Intendent de la Guàrdia Urbana de
Badalona.
Identificació de l’expedient
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Tipus de resolució: Aprovar el pagament dels servis de notaria corresponents al procés
selectiu per proveir interinament una plaça d’Intendent de la Guàrdia Urbana de Badalona.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter: Exhaureix la via administrativa
Interessats: Ramón José Vázquez García (NIF 30412577-E); Intervenció Municipal
Expedient: 683/CONVI-4/13
Fets
1. Resolució de data 11 de desembre de 2013 per la qual s’aproven les bases reguladores i
la convocatòria per proveir, en règim de funcionari interí, 1 plaça d’intendent de la Policia
Local, escala d’administració especial, sots escala de serveis especials, classe policia local,
grup A1, pel sistema de concurs oposició i torn lliure, per tal d’atendre les necessitats de
personal urgents i inajornables que afecten al funcionament de la Guàrdia Urbana de
Badalona.
2. Publicació de les bases i convocatòria en BOPB de 23/12/2013 i DOGC 6526 de
20/12/2013
3. Resolució de data 13 de gener de 2014 per la qual s’aprova modificar puntualment les
bases específiques reguladores del procés selectiu per cobrir en règim de funcionari interí,
torn lliure, d’1 plaça d’intendent de la Policia Local que afecten a la base quarta, cinquena i
sisena.
4. Publicació de la modificació de les bases en BOPB de 24/01/2014 i DOGC 6544 de
21/01/2014
5. Base 6.1 Fase d’Oposició, de les reguladores d’aquest procés, sobre l’obligatorietat de la
realització, entre d’altres de la prova teòrica, prova pràctica i prova de projecte de gestió.
6. Acord del Tribunal Qualificador del procés, reunit en sessió de data 18/02/14, per tal de
custodiar i dipositar i realitzar el posterior sorteig, davant de Notaria RAMÓN JOSÉ
VÁZQUEZ GARCÍA (NIF 30412577-E), de les propostes de l’enunciat del projecte de
gestió, de la bateria de preguntes tipus test i de la prova pràctica amb l’objectiu de garantir,
la transparència, la imparcialitat i l’objectivitat del procediment de selecció.
Vist el precedent informe tècnic del departament gestor, de data, on posa de manifest la
necessitat de tramitar l’expedient administratiu de despeses corresponent al pagament de
les factures presentades per l’interessat RAMÓN JOSÉ VÁZQUEZ GARCÍA NIF 30412577E, pel serveis de notaria del procés selectiu per proveir interinament una plaça d’Intendent
de la Guàrdia Urbana de Badalona, sense poder tramitar l’expedient pertinent de
contractació.
De l’esmentat informe se’n desprèn que si bé no es van poder realitzar els tràmits
procedimentals escaients, el servei va ser efectivament prestat i que s’ha presentat per part
de l’interessat RAMÓN JOSÉ VÁZQUEZ GARCÍA NIF 30412577-E, la relació de factures
que es detalla a continuació:
Núm. Fra
Data
Registre d’ entrada
Import
001039
12/03/14
2772/021108
87,29
001041
12/03/14
2744/021108
175,87
Tal i com es desprèn de l’informe, i vist que la prestació del servei ha estat efectivament
realitzada i absolutament satisfactòria, es reconeix la obligació adquirida amb l’esmentada
empresa, qui ha presentat la corresponent relació de factures, que es considera oportú
abonar amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicació pressupostària
Id.Op
Num.Op
Import
2014 N 213 9204 22799
A
201400081853
263,16
Informe favorable de la Intervenció municipal, conforme al que preveuen els articles 213 i
següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) en tractar-se d’actes de
reconeixement de crèdit i/o liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut
econòmic.
Fonaments jurídics
L’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL),
disposa que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestació de serveis públics.
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Segons reiterada jurisprudència del TS, “l’enriquiment injust, com a principi general i com a
específica acció, forma part, per obra de la jurisprudència, de l’ordenament jurídic, i, en
concret de l’ordenament jurídic administratiu” (STS de 11 de maig de 2004, rec. cas.
3554/1999).
L’esmentada sentència, determina com a un dels requisits per a la procedència de l’acció
per enriquiment injust o sense causa, “l’empobriment de qui reclama o d’aquell en el nom
del qual es reclami, pecuniàriament acceptable, entès sempre en el seu sentit més ampli,
que no provingui directament del comportament de qui el pateix”.
Segons disposa l’art. 214 del TRLHL i l’art. 67 del TRLCAP, la intervenció municipal ha
d’emetre informe, certificant l’existència de crèdit.
Atesa la documentació presentada en relació a l’expedient de referència, el sotasignat/a
informa que ens trobem davant d’un contracte MENOR, de conformitat amb allò que
s’estableix a l’article 122.3 de la LCSP i la seva tramitació s’ajustarà al que s’estableix a
l’article 95 de l’esmentat text legal.
Per tractar-se d’un reconeixement extrajudicial de crèdit per no haver seguit el procediment
legal establert a l’efecte, l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest expedient és
l’Ajuntament Ple, per aplicació d’allò establert als articles 23 del text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local i 50 del reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
No obstant això, l’esmentada atribució ha estat delegada per l’Ajuntament Ple en la Junta
de Govern Local, per acord de data 12 de juliol de 2011. Així mateix, cal tenir en compte el
que prescriu la STC núm. 161/2013, de 26 de setembre, sobre la publicitat a la que resten
sotmeses aquestes atribucions.
D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departament o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els correspongui tramitar i redactar la pertinent
proposta de resolució
Proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari 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. Aprovar el pagament a Ramón José Vázquez García (NIF 30412577-E) dels
serveis de notaria del procés selectiu per proveir interinament una plaça d’Intendent de la
Guàrdia Urbana de Badalona, d’acord amb el següent detall:
Núm. Fra
Data
Registre d’ entrada
Import
001039
12/03/14
2772/021108
87,29
001041
12/03/14
2744/021108
175,87
Les quanties retingudes pel concepte d’IRPF, s’han d’ingressar al compte no pressupostari
corresponent la relació per IRPF.
SEGON. La despesa total prevista resultant de la suma de les dues factures referenciades,
es farà efectiva amb els núm. de partida del pressupost de despeses, import i núm.
d’operació detallats a continuació:
Aplicació pressupostària
Id.Op
Num.Op
Import
2014 N 213 9204 22799
A
201400081853
263,16
TERCER. Notificar aquesta resolució als interessats i donar compliment als tràmits
procedimentals que en dret procedeixin en ordre al bon fi i execució dels precedents
acords.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Junta
de Govern Local RESOL d’acord amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui
aquesta proposta a l’ interessat en la forma reglamentàriament prevista, amb la relació dels
recursos que s’hi poden interposar, i que es comuniqui als departaments que correspongui.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
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21 CG-2014/4863 PROPOSTA. Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial de
crèdit derivat de l'assignació d'indemnitzacions per desplaçament per raó del servei
corresponents a l'any 2012
Tipus de resolució: Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de
l’assignació d’indemnitzacions per desplaçaments per raó del servei corresponents a l’any
2012.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa (Només pel personal funcionari)
Interessat: Divers personal de l’Ajuntament de Badalona; Intervenció Municipal.
Núm. expedient: 907/RCRED-8/14
Fets
1. Vista la petició presentada per un empleat amb el vist i plau del director de l’Àrea, regidor
delegat, cap de serveis i/o cap de departament, mitjançant el qual sol·licita l’abonament de
les despeses en concepte de quilometratge i/o transport públic a partir de la comunicació
del present acord.
2. Resolució de data 3 d’Octubre de 2012 que es va a abonar l’assignació
d’indemnitzacions per desplaçaments per raó del servei corresponents a l’any 2012, però
va quedar pendent de satisfer una altre part.
Fonaments de dret
1. Article 178 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, Reglament del Personal al servei de les
entitats locals, que estableix que les indemnitzacions per raó del servei o per residència del
personal al servei de les entitats locals que tinguin dret a elles seran les mateixes que
corresponguin al personal al servei de l'Administració de l'Estat, i atès el Reial Decret
462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.
2. Article 8 del Conveni i Pacte de Condicions vigent regula les dietes i quilometratges que
estableix: "A tot el personal subjecte a aquest conveni que de forma circumstancial i
degudament autoritzat hagi d'exercir la seva tasca fora del terme municipal, se li ha
d'aplicar el règim de dietes d'acord amb la legislació vigent.
El personal funcionari o laboral que utilitzi vehicle propi per a desplaçar-se per motius de
treball, amb autorització de les àrees corresponents i del Departament de Personal,
percebrà la quantitat de 27 pessetes per quilòmetre els anys 97 i 98, i de 28 pessetes per
quilòmetre l’any 1999."
3. Ordre EHA/3770/2005 d’1 de desembre, per la qual es revisa l’import de la indemnització
per ús de vehicle particular establerta al Reial Decret 462/2002, de 24 de maig sobre
indemnitzacions per raó de servei, quedant fixat en 0,19 Euros per quilòmetre recorregut
per a l'ús d'automòbils i en 0,078 Euros pel de motocicletes, efectes econòmics aplicables a
partir de l'1 de desembre de 2005.
4. Sol·licituds, rebuts i justificants acreditatius presentats per dit personal corresponen a
l’exercici tancat de l’any 2013, i que aquestes despeses, en aplicació de l’article 176.1 del
RDL 2/2004 de 6 de març, no es poden consignar directament en el vigent pressupost, i per
evitar incórrer en la nul·litat de ple dret prevista en l’article 173.5 de la mateixa llei, es podrà
aprovar la despesa amb la condició de que no serà executiva en tant no sigui aprovada per
l’Ajuntament Ple, òrgan competent, segons el que estableix l’article 60.2 del Reial Decret
500/1990 de 20 d’abril.
5. Acord de l’Ajuntament Ple de 12/07/2011 pel què el delega la competència de l’aprovació
de reconeixements extrajudicials de crèdit a la Junta de Govern Local.
6. D’acord amb el que preveuen l’article 52.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 22.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’òrgan competent per
resoldre aquest expedient és l’Ajuntament Ple. L'esmentada competència està delegada en
la Junta de Govern Local d’aquest municipi per l’acord de delegació de competències de
12/07/2011, a l’empara dels articles 22.4 [21.3 i 23.2] de l’esmentada Llei reguladora de les
bases del règim local, i 52.4 [53.3 i 54.2] (d’aplicació per analogia) del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, també esmentat.
7. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departament o serveis encarregats de la seva
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tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo a
la tinent d’alcalde i regidora de l'Àrea de Govern i Recursos Humans que validi i ordeni la
tramitació a la Junta de Govern Local de la següent proposta:
PRIMER. Aprovar i satisfer el reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de la despesa
ocasionada en concepte de desplaçaments amb autorització d’ús de vehicle propi en valor
de quilometratge i/o per desplaçaments per medi de transport públic realitzats per raons del
servei durant el mes d’octubre de 2012, al personal al servei d'aquest ajuntament relacionat
a continuació, a raó de 0,19 € per quilòmetre recorregut per a l'ús d'automòbils i 0,078 € pel
de motocicletes, els imports assenyalats a cadascun, d'acord amb els fonaments de dret
d’aquests acords:
RECONEIXEMENT DE CRÈDIT QUILOMETRATGE 2012
RELACIÓ DEL PERSONAL AUTORITZAT 0,19 € 0,078
COGNOMS I NOM
QMS/A QMS/M PEATGE PARK. T. PUB.
ÀREA DE PROMOCIO ECONÒMICA, COMERÇ, CONSUM I TURISME
MARTIN COROMINOLA, FRANCESC
167,60
TOTAL

EUROS
167,60
167,60 €

SEGON. Abonar la quantitat total de 167,60€, amb càrrec a la partida núm. 213-920423121 del vigent pressupost de despeses, amb el núm. d’operació 402 .
TERCER. Comunicar la present resolució a Intervenció als efectes adients.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
22 CG-2014/4864 DICTAMEN. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdits
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient: 020700-CONJ-DIVFRA2014/000012
Ref. addicional: JGL 12.14
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, fent constar l’incompliment de la normativa prevista a la Llei de Contractes del
Sector Públic:
Interessat
NIF
Boletín
Económico de la
Construcción,
SCP
J58899618
Signator
Empresarial, SL
B65832412
Signator
Empresarial, SL
B65832412
Signator
Empresarial, SL
B65832412
Signator
Empresarial, SL
B65832412

Factura

Data

140089

02.01.14

2135

03.06.14

2136

03.06.14

2199

17.06.14

2249

04.07.14

Concepte

Subscripció anual

Anunci El Tot
Badalona concerts
del Dimoni
Anunci El Tot
Badalona Sant
Jordi
Anunci El Tot
Badalona Cursa
popular
Anunci El Tot
Badalona
inauguració estàtua
Manolo Escobar

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

021025FEXP2014/
000005

210-931022001
201400078432

020723FEXP2014/
000029
020723FEXP2014/
000029
020723FEXP2014/
000029

101-491122602
201400063795
101-491122602
201400063795
101-491122602
201400063795

020723FEXP2014/
000029

101-491122602
201400063795
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104,00

342,43

342,43

217,12

342,43
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Anunci El Tot
Badalona
preinscripció
escoles bressol
municipals
Anunci El Tot
Badalona Badalona
Home design

Signator
Empresarial, SL
B65832412

2250

04.07.14

Signator
Empresarial, SL
B65832412

2276

11.07.14

Bricoinsa, SL
B58477613

14218

05.06.14

27/14

11.04.14

20141223

09.04.14

20140053

30.04.14

20140064

28.05.14

20140065

28.05.14

621336362

15.04.14

Anunci El Periódico

621336363

15.04.14

Anunci El Periódico

621336364

15.04.14

Anunci El Periódico

621337621

15.05.14

Anunci El Periódico

621337624

15.05.14

Anunci El Periódico

621338148

31.05.14

Anunci El Periódico

621339504

30.06.14

Anunci El Periódico

El Flotador
Estudi Gràfic, SL
B66168956
Nivell Publicitari
Digital, SL
B64251366
Josep M Pulido
Pulido
46689363F
Josep M Pulido
Pulido
46689363F
Josep M Pulido
Pulido
46689363F
Zeta Gestión de
Medios, SA
A08657710
Zeta Gestión de
Medios, SA
A08657710
Zeta Gestión de
Medios, SA
A08657710
Zeta Gestión de
Medios, SA
A08657710
Zeta Gestión de
Medios, SA
A08657710
Zeta Gestión de
Medios, SA
A08657710
Zeta Gestión de
Medios, SA
A08657710
Grup Ferga, SL
B58828104

143/2014

03.04.14

Grup Ferga, SL
B58828104

258/2014

16.05.14

Grup Ferga, SL
B58828104

296/2014

13.06.14

Grup Ferga, SL
B58828104

332/2014

01.07.14

Grup Ferga, SL
B58828104

333/2014

01.07.14

Grup Ferga, SL
B58828104

336/2014

01.07.14

Material divers de
ferreteria
Material gràfic
divers per Diada de
Sant Jordi
Roll-up per a la
campanya “Noces
d’Or”
Anunci Àrea
Badalona 3a Fira
Automòbil BDN
Anunci Raíces
Andaluzas Concerts
del Dimoni
Anunci Àrea
Badalona Concerts
del Dimoni

Anunci Badalona
2000
Preinscripció
escoles
Anunci Badalona
2000
Concerts del
Dimoni
Anunci Badalona
2000
Cursa popular
Ciutat de Badalona
Anunci Badalona
2000
Preinscripció
escoles bressol
municipals
Anunci Badalona
2000
Inauguració estàtua
Manolo Escobar
Anunci Badalona
2000

020723FEXP2014/
000029

101-491122602
201400063795

020723FEXP2014/
000029
020723FEXP2014/
000030
020723FEXP2014/
000031
020723FEXP2014/
000032
020723FEXP2014/
000033
020723FEXP2014/
000033
020723FEXP2014/
000033
020723FEXP2014/
000035
020723FEXP2014/
000035
020723FEXP2014/
000035
020723FEXP2014/
000035
020723FEXP2014/
000035
020723FEXP2014/
000035
020723FEXP2014/
000035

101-491122602
201400063795
421-155021000
201400068855
101-491122602
201400068889
101-491122602
201400063635
101-491122602
201400063578
101-491122602
201400063578
101-491122602
201400063578
440-924022603
201400080976
410-150022603
201400080974
410-150022603
201400080974
410-150022603
201400080974
210-931022603
201400080972
210-931022603
201400080972
210-931022603
201400080972

020723FEXP2014/
000040

101-491122602
201400063794

302,50

020723FEXP2014/
000040

101-491122602
201400063794

302,50

020723FEXP2014/
000040

101-491122602
201400063794

302,50

020723FEXP2014/
000040

101-491122602
201400063794

193,60

020723FEXP2014/
000040

101-491122602
201400063794

302,50

020723FEXP2014/

101-491122602

302,50
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342,43

2.983,00

713,90

113,74

286,77

500,94

286,77

239,58

275,88

254,10

399,30

217,80

609,84

428,34
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Home Design 2014

000040

201400063794

Anunci Badalona
2000
Sant Jordi
Subministrament
material neteja
aigua piscina del
Centre
Compra queviures
berenar de
germanor, dia 18
maig, organitzat per
l’OMD5
Compra queviures
torneig bitlles, 9 de
juny, organitzat per
l’OMD4
Transcripció al
braille del programa
de Festes de Maig i
impressió
Subministrament
garrafes aigua i
accessoris
Subministrament
garrafes aigua i
accessoris
Subministrament
garrafes aigua i
accessoris
Subministrament
garrafes aigua i
accessoris

020723FEXP2014/
000040

101-491122602
201400063794

302,50

020723FEXP2014/
000043

322-342022110
201400063535

1.262,16

020723FEX2014/
000045

440-924022602
201400068886

100,00

020723FEX2014/
000045

440-924022602
201400068886

60,00

020723FEXP2014/
000046

101-491122602
201400069554

544,50

020723FEXP2014/
000048
020723FEXP2014/
000048
020723FEXP2014/
000048
020723FEXP2014/
000048
020723FEXP2014/
000048
020723FEXP2014/
000048
020723FEXP2014/
000048
020723FEXP2014/
000048
020723FEXP2014/
000049
020723FEXP2014/
000049
020723FEXP2014/
000049
020723FEXP2014/
000049
020723FEXP2014/
000050
020723FEXP2014/
000050
020723FEXP2014/
000050
020723FEXP2014/
000050

100-922022105
201400079165
100-922022105
201400079165
100-922022105
201400079165
100-922022105
201400079165
100-922022105
201400079165
100-922022105
201400079165
100-922022105
201400079165
100-922022105
201400079165
210-922021501
201400080354
210-922021501
201400080354
210-922021501
201400080354
210-922021501
201400080354
210-922021501
201400080363
210-922020600
201400080362
210-922021501
201400080363
210-922020600
201400080362

Grup Ferga, SL
B58828104

348/2014

11.07.14

Sumiprod Vallès,
SL
B66070368

FC001362

20.06.14

SUPERMERCAT
TEODOSIO, SL
– B60614567

00001077

19.05.14

SUPERMERCAT
TEODOSIO, SL
– B60614567

B60614567

08.07.14

187000301

05.05.14

75/02834771

31.05.14

75/02850659

30.06.14

75/02867378

31.07.14

75/02882889

31.08.14

74/00206571

31.05.14

Abonament kit
higiene

74/00211028

28.10.14

Abonament higiene
cooler

74/00211046

28.10.14

Abonament 4
garrafes

74/00211056

28.10.14

Abonament vasos

93.943

01.07.14

94.228

01.08.14

94.397

01.09.14

94.676

01.10.14

93.941

01.07.14

93.942

01.07.14

94.226

01.08.14

94.227

01.08.14

Org. Nacional
Cecs Servei
Bibliogràfic
Q2866004A
Eden Springs
España SAU
A62247879
Eden Springs
España SAU
A62247879
Eden Springs
España SAU
A62247879
Eden Springs
España SAU
A62247879
Eden Springs
España SAU
A62247879
Eden Springs
España SAU
A62247879
Eden Springs
España SAU
A62247879
Eden Springs
España SAU
A62247879
Rendar Ibérica,
SA
A60465622
Rendar Ibérica,
SA
A60465622
Rendar Ibérica,
SA
A60465622
Rendar Ibérica,
SA
A60465622
Rendar Ibérica,
SA
A60465622
Rendar Ibérica,
SA
A60465622
Rendar Ibérica,
SA
A60465622
Rendar Ibérica,
SA
A60465622

Manteniment/còpies
impressora juny
2014
Manteniment/còpies
impressora juliol
2014
Manteniment/còpies
impressora agost
2014
Manteniment/còpies
impressora
setembre 2014
Manteniment còpies
impressores juny
2014
Lloguer
impressores juny
2014
Manteniment còpies
impressores juliol
2014
Lloguer
impressores juliol
2014

Ajuntament de Badalona –Secretaria General - Actes Sessió núm. 58/ 30-12-14
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

884,44

1.100,86

675,52

728,45

-35,99

-22,03

-20,94

-3,39

7,84

10,87

8,20

12,96

96,62

112,94

60,16

112,94
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Rendar Ibérica,
SA
A60465622
Rendar Ibérica,
SA
A60465622
Rendar Ibérica,
SA
A60465622
Rendar Ibérica,
SA
A60465622
Wolters Kluwer
Espanya, SA
A58417346
Bricoinsa, SL
B58477613
Galcor Material
Oficina, SL
B65220808

94.395

01.09.14

94.396

01.09.14

94.674

01.10.14

94.675

01.10.14

201410015262

06.02.14

14241

27.06.14

00/146018

29.09.14

Manteniment còpies
impressores agost
2014
Lloguer
impressores agost
2014
Manteniment còpies
impressores
setembre 2014
Lloguer
impressores
Setembre 2014
Subscripció revista
Práctica Urbanística
Subministrament
petit material
ferreteria
Subministrament
DINA4 gramatge
200

020723FEXP2014/
000050
020723FEXP2014/
000050
020723FEXP2014/
000050
020723FEXP2014/
000050
020723FEXP2014/
000051
020723FEXP2014/
000052
020723FEXP2014/
000053

210-922021501
201400080363
210-922020600
201400080362
210-922021501
201400080363
210-922020600
201400080362
410-150022001
201400080377
001-922022199
201400080680
441-132022000
201400081294

25,46

112,94

51,90

112,94

313,04

60,32

49,07

2. La Junta de Govern Local, en sessió pública de data 26 de novembre de 2014, va
aprovar, entre d’altres, la despesa i la factura següent:
Interessat
NIF

Factura

Data

Concepte

Núm. Exp.

MANUEL
SILVA VEGA

2014131

11.02.2014

Subministrament de
postals Exposició
d’art El Refugi

020723FEX2014/
000005

Partida
Núm. operació
101-491122602
201400057371

Import(euros)
108,90

S’ha detectat un error material ja que no consta el NIF de l’interessat en la part dispositiva,
sent la descripció correcte la que s’indica:
Interessat
NIF
MANUEL
SILVA VEGA
43688268K

Factura

Data

Concepte

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

2014131

11.02.2014

Subministrament de
postals Exposició
d’art El Refugi

020723FEX2014/
000005

101-4911-22602
201400057371

Import(euros)
108,90

Fonaments de dret
1. L’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, permet l’acumulació de procediments,
amb unicitat en la seva resolució, quan presentin característiques que guardin identitat
substancial o íntima connexió, com ara els expedients relacionats en els antecedents.
2. D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes
despeses constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de
l’efectiva prestació dels serveis o subministraments, acreditada als expedients.
3. A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del
Reial decret esmentat quant a l’acreditació de les despeses generades i la conformitat que
n’han prestat els departaments municipals gestors.
4. Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer
en la tramitació dels expedients que provoquen l'emissió de les factures relacionades
conforme les previsions de l'article 41 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim, jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5. De conformitat amb 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, les administracions
poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. Aquestes facultats de rectificació
no atempten contra els límits que indica l’article 106 de la mateixa Llei, en no resultar el seu
exercici contrari a les lleis ni als drets dels particulars.
6. L'òrgan competent per a l'aprovació d’aquests reconeixements de crèdit és la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament atorgada mitjançant acord de data 12 de
juliol de 2011, i, de conformitat amb la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26
de setembre (BOE núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix que, si escau la seva aprovació,
l’acord sigui adoptat en sessió pública de la Junta de Govern Local, previ dictamen de la
comissió informativa competent per raó de la matèria, de conformitat amb l’article 123 del
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Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre.
7. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació
han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta
de resolució.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tinent d’alcalde i regidor d’Economia i Hisenda que, previ dictamen favorable de la Comissió
informativa de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda, validi i ordeni la tramitació a la
propera sessió pública de la Junta de Govern Local de la següent proposta:
PRIMER.- Aprovar els expedients de despesa i factures que es relacionen a continuació, en
haver estat conformades pel servei gestor corresponent, i satisfer el seu import amb càrrec
a les partides pressupostàries i operacions que s’indiquen del pressupost municipal de
despeses de l’any 2014:
Interessat
NIF
Boletín
Económico de la
Construcción,
SCP
J58899618
Signator
Empresarial, SL
B65832412
Signator
Empresarial, SL
B65832412
Signator
Empresarial, SL
B65832412

Factura

Data

140089

02.01.14

2135

03.06.14

2136

03.06.14

2199

17.06.14

Signator
Empresarial, SL
B65832412

2249

04.07.14

Signator
Empresarial, SL
B65832412

2250

04.07.14

Signator
Empresarial, SL
B65832412

2276

11.07.14

Bricoinsa, SL
B58477613

14218

05.06.14

27/14

11.04.14

20141223

09.04.14

20140053

30.04.14

20140064

28.05.14

20140065

28.05.14

621336362

15.04.14

El Flotador Estudi
Gràfic, SL
B66168956
Nivell Publicitari
Digital, SL
B64251366
Josep M Pulido
Pulido
46689363F
Josep M Pulido
Pulido
46689363F
Josep M Pulido
Pulido
46689363F
Zeta Gestión de
Medios, SA
A08657710

Concepte

Subscripció anual

Anunci El Tot
Badalona concerts
del Dimoni
Anunci El Tot
Badalona Sant
Jordi
Anunci El Tot
Badalona Cursa
popular
Anunci El Tot
Badalona
inauguració estàtua
Manolo Escobar
Anunci El Tot
Badalona
preinscripció
escoles bressol
municipals
Anunci El Tot
Badalona Badalona
Home design
Material divers de
ferreteria
Material gràfic
divers per Diada de
Sant Jordi
Roll-up per a la
campanya “Noces
d’Or”
Anunci Àrea
Badalona 3a Fira
Automòbil BDN
Anunci Raíces
Andaluzas Concerts
del Dimoni
Anunci Àrea
Badalona Concerts
del Dimoni
Anunci El Periódico

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

021025FEXP2014/
000005

210-931022001
201400078432

020723FEXP2014/
000029
020723FEXP2014/
000029
020723FEXP2014/
000029

101-491122602
201400063795
101-491122602
201400063795
101-491122602
201400063795

020723FEXP2014/
000029

101-491122602
201400063795

342,43

020723FEXP2014/
000029

101-491122602
201400063795

217,12

020723FEXP2014/
000029
020723FEXP2014/
000030
020723FEXP2014/
000031
020723FEXP2014/
000032
020723FEXP2014/
000033
020723FEXP2014/
000033
020723FEXP2014/
000033
020723FEXP2014/
000035

101-491122602
201400063795
421-155021000
201400068855
101-491122602
201400068889
101-491122602
201400063635
101-491122602
201400063578
101-491122602
201400063578
101-491122602
201400063578
440-924022603
201400080976
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(euros)

104,00

342,43

342,43

217,12

342,43

2.983,00

713,90

113,74

286,77

500,94

286,77

239,58
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Zeta Gestión de
Medios, SA
A08657710
Zeta Gestión de
Medios, SA
A08657710
Zeta Gestión de
Medios, SA
A08657710
Zeta Gestión de
Medios, SA
A08657710
Zeta Gestión de
Medios, SA
A08657710
Zeta Gestión de
Medios, SA
A08657710

621336363

15.04.14

Anunci El Periódico

621336364

15.04.14

Anunci El Periódico

621337621

15.05.14

Anunci El Periódico

621337624

15.05.14

Anunci El Periódico

621338148

31.05.14

Anunci El Periódico

621339504

30.06.14

Anunci El Periódico

Grup Ferga, SL
B58828104

143/2014

03.04.14

Grup Ferga, SL
B58828104

258/2014

16.05.14

Grup Ferga, SL
B58828104

296/2014

13.06.14

Grup Ferga, SL
B58828104

332/2014

01.07.14

Grup Ferga, SL
B58828104

333/2014

01.07.14

Grup Ferga, SL
B58828104

336/2014

01.07.14

Grup Ferga, SL
B58828104

348/2014

11.07.14

Sumiprod Vallès,
SL
B66070368

FC001362

20.06.14

SUPERMERCAT
TEODOSIO, SL –
B60614567

00001077

19.05.14

SUPERMERCAT
TEODOSIO, SL –
B60614567

B60614567

08.07.14

187000301

05.05.14

75/02834771

31.05.14

75/02850659

30.06.14

75/02867378

31.07.14

Org. Nacional
Cecs Servei
Bibliogràfic
Q2866004A
Eden Springs
España SAU
A62247879
Eden Springs
España SAU
A62247879
Eden Springs
España SAU

Anunci Badalona
2000
Preinscripció
escoles
Anunci Badalona
2000
Concerts del
Dimoni
Anunci Badalona
2000
Cursa popular
Ciutat de Badalona
Anunci Badalona
2000
Preinscripció
escoles bressol
municipals
Anunci Badalona
2000
Inauguració estàtua
Manolo Escobar
Anunci Badalona
2000
Home Design 2014
Anunci Badalona
2000
Sant Jordi
Subministrament
material neteja
aigua piscina del
Centre
Compra queviures
berenar de
germanor, dia 18
maig, organitzat per
l’OMD5
Compra queviures
torneig bitlles, 9 de
juny, organitzat per
l’OMD4
Transcripció al
braille del programa
de Festes de Maig i
impressió
Subministrament
garrafes aigua i
accessoris
Subministrament
garrafes aigua i
accessoris
Subministrament
garrafes aigua i

020723FEXP2014/
000035
020723FEXP2014/
000035
020723FEXP2014/
000035
020723FEXP2014/
000035
020723FEXP2014/
000035
020723FEXP2014/
000035

410-150022603
201400080974
410-150022603
201400080974
410-150022603
201400080974
210-931022603
201400080972
210-931022603
201400080972
210-931022603
201400080972

020723FEXP2014/
000040

101-491122602
201400063794

302,50

020723FEXP2014/
000040

101-491122602
201400063794

302,50

020723FEXP2014/
000040

101-491122602
201400063794

302,50

020723FEXP2014/
000040

101-491122602
201400063794

193,60

020723FEXP2014/
000040

101-491122602
201400063794

302,50

020723FEXP2014/
000040
020723FEXP2014/
000040

101-491122602
201400063794
101-491122602
201400063794

020723FEXP2014/
000043

322-342022110
201400063535

1.262,16

020723FEX2014/
000045

440-924022602
201400068886

100,00

020723FEX2014/
000045

440-924022602
201400068886

60,00

020723FEXP2014/
000046

101-491122602
201400069554

544,50

020723FEXP2014/
000048
020723FEXP2014/
000048
020723FEXP2014/

100-922022105
201400079165
100-922022105
201400079165
100-922022105

Ajuntament de Badalona –Secretaria General - Actes Sessió núm. 58/ 30-12-14
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

275,88

254,10

399,30

217,80

609,84

428,34

302,50

302,50

884,44

1.100,86
675,52
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A62247879
Eden Springs
España SAU
A62247879
Eden Springs
España SAU
A62247879
Eden Springs
España SAU
A62247879
Eden Springs
España SAU
A62247879
Eden Springs
España SAU
A62247879
Rendar Ibérica,
SA
A60465622
Rendar Ibérica,
SA
A60465622
Rendar Ibérica,
SA
A60465622
Rendar Ibérica,
SA
A60465622
Rendar Ibérica,
SA
A60465622
Rendar Ibérica,
SA
A60465622
Rendar Ibérica,
SA
A60465622
Rendar Ibérica,
SA
A60465622
Rendar Ibérica,
SA
A60465622
Rendar Ibérica,
SA
A60465622
Rendar Ibérica,
SA
A60465622
Rendar Ibérica,
SA
A60465622
Wolters Kluwer
Espanya, SA
A58417346
Bricoinsa, SL
B58477613
Galcor Material
Oficina, SL
B65220808

accessoris

000048

201400079165

020723FEXP2014/
000048
020723FEXP2014/
000048
020723FEXP2014/
000048
020723FEXP2014/
000048
020723FEXP2014/
000048
020723FEXP2014/
000049
020723FEXP2014/
000049
020723FEXP2014/
000049
020723FEXP2014/
000049
020723FEXP2014/
000050
020723FEXP2014/
000050
020723FEXP2014/
000050
020723FEXP2014/
000050
020723FEXP2014/
000050
020723FEXP2014/
000050
020723FEXP2014/
000050
020723FEXP2014/
000050
020723FEXP2014/
000051
020723FEXP2014/
000052
020723FEXP2014/
000053

100-922022105
201400079165
100-922022105
201400079165
100-922022105
201400079165
100-922022105
201400079165
100-922022105
201400079165
210-922021501
201400080354
210-922021501
201400080354
210-922021501
201400080354
210-922021501
201400080354
210-922021501
201400080363
210-922020600
201400080362
210-922021501
201400080363
210-922020600
201400080362
210-922021501
201400080363
210-922020600
201400080362
210-922021501
201400080363
210-922020600
201400080362
410-150022001
201400080377
001-922022199
201400080680
441-132022000
201400081294

75/02882889

31.08.14

Subministrament
garrafes aigua i
accessoris

74/00206571

31.05.14

Abonament kit
higiene

74/00211028

28.10.14

Abonament higiene
cooler

74/00211046

28.10.14

Abonament 4
garrafes

74/00211056

28.10.14

Abonament vasos

93.943

01.07.14

94.228

01.08.14

94.397

01.09.14

94.676

01.10.14

93.941

01.07.14

93.942

01.07.14

94.226

01.08.14

94.227

01.08.14

94.395

01.09.14

94.396

01.09.14

94.674

01.10.14

94.675

01.10.14

201410015262

06.02.14

14241

27.06.14

00/146018

29.09.14

Manteniment/còpies
impressora juny
2014
Manteniment/còpies
impressora juliol
2014
Manteniment/còpies
impressora agost
2014
Manteniment/còpies
impressora
setembre 2014
Manteniment còpies
impressores juny
2014
Lloguer
impressores juny
2014
Manteniment còpies
impressores juliol
2014
Lloguer
impressores juliol
2014
Manteniment còpies
impressores agost
2014
Lloguer
impressores agost
2014
Manteniment còpies
impressores
setembre 2014
Lloguer
impressores
Setembre 2014
Subscripció revista
Práctica Urbanística
Subministrament
petit material
ferreteria
Subministrament
DINA4 gramatge
200

728,45

-35,99

-22,03

-20,94

-3,39

7,84

10,87

8,20

12,96

96,62

112,94

60,16

112,94

25,46

112,94

51,90

112,94

313,04

60,32

49,07

SEGON.- Rectificar l’error material detectat en l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en
sessió pública de data 26 de novembre de 2014, en el sentit següent:
On diu:
(...)
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Interessat
NIF

Factura

Data

Concepte

Núm.
Exp.

Partida
Núm. operació

Import(euros)

MANUEL
SILVA VEGA

2014131

11.02.2014

Subministrament
de postals
Exposició d’art El
Refugi

020723FEX2014/
000005

101-491122602
201400057371

108,90

Factura

Data

Concepte

Núm.
Exp.

Partida
Núm. operació

Import(euros)

11.02.2014

Subministrament
de postals
Exposició d’art El
Refugi

020723FEX2014/
000005

101-491122602
201400057371

108,90

(...)
Ha de dir:
(...)
Interessat
NIF
MANUEL
SILVA VEGA
43688268K

2014131

(...)
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
23 CG-2014/4865 PROPOSTA. Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 020817-GE-EXT2014/000002
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional
Procediment d’adjudicació GE-EXT GE-EXT Despeses exercicis Tancats
Objecte de l’expedient: Aprovació de la justificació de les despeses de la tarja de crèdit
protocol
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme i
consten a l’expedient, les següents actuacions:
Informe tècnic de data 10/12/2014.
Informe jurídic de data 18/12/2014.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 19/12/2014.
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 de la justificació de les despeses
corresponent a la tarja de crèdit de protocol, contreta a les aplicacions pressupostaries
següents:
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Aplicacions Pressupostàries
2014 N 213 9341 23121

Id.Op
A

Núm. Op
201400091529

2014 N 212 9341 35200

A

201400091537

Import
1.482,34
146,25

2014 N 212 9341 35900
A
201400091530
908,05
SEGON.- Aplicar la despesa total a formalitzar, una vegada aprovat l’expedient, a la operació
comptable 200500004060 Pagaments pendents d’aplicació.
TERCER.- Aplicar l’import de 665,03 euros de l’ingrés pendent d’aplicació (operació núm.
201100033204) a:
Saldar el pagament pendent d’aplicació núm. op. 200500004060
315,50 €
Aplicar a la partida d’ingressos diversos del pressupost del 2014
349,53 €
Total 665,03 €
QUART.- Donar compte d’aquesta resolució a la Comissió Informativa de l’Àmbit de
Govern, Economia i Hisenda.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
24 CG-2014/4866 PROPOSTA. Aprovació col·lectiva de diversos reconeixements de
crèdit.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdits
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient: 020700-CONJ-DIVFRA2014/000014
Ref. addicional: JGL 12.14.3
Interessat: Diversos
Fets
1. Les factures relacionades a continuació han estat conformades pels departaments
municipals gestors i, posteriorment, la Intervenció Municipal ha informat, en data 4.12.2014,
les corresponents autoritzacions de despesa amb càrrec a les partides i els números
d’operació que es detalla, fent constar l’incompliment de la normativa prevista a la Llei de
Contractes del Sector Públic:
Interessat
NIF
Gramagraf,
SCCL
F58068081
L’Opinió del
Baix
LLobregat,
SL
B65916900
Sevilla RTC,
SL
B66119843
Ercieco
d’Interiorisme
Associats,
SL
B61348223
Jose M
Pulido Pulido
46689363F
Eden Springs
España SAU
A62247879

Factura

Data

Concepte

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

2014000584*

26.05.14

Cartell de PVC
indicador de
nom i càrrec

020723GEEXT2014/
000017

001-922022199
201400090798

16,94

13614

07.04.14

Anunci
publicació
mensual
L’Opinió

020723FEXP2014/
000054

101-491122602
201400090651

299,96

13.256

20.05.14

Subministrament
material divers

020723FEXP2014/
000055

441-132022199
201400090809

14093

12.06.14

Substitució
mirall trencat
Gimnàs La
Plana

020723FEXP2014/
000056

322-340021300
201400091004

20140132

21.10.14

75/02899081

30.09.14

Publicació
anunci revista
Àrea Badalona
Subministrament
garrafes aigua i
accessoris

020723FEXP2014/
000057
020723FEXP2014/
000058

101-491122602
201400091050
100-922022105
201400091234
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Eden Springs
España SAU
A62247879
Eden Springs
España SAU
A62247879

75/02908947

31.10.14

74/00215014

15.12.14

Subministrament
garrafes aigua i
accessoris
Subministrament
garrafes aigua i
accessoris

020723FEXP2014/
000058
020723FEXP2014/
000058

100-922022105
201400091234
100-922022105
201400091234

1.025,57

-88,13

Fonaments de dret
1. L’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, permet l’acumulació de procediments,
amb unicitat en la seva resolució, quan presentin característiques que guardin identitat
substancial o íntima connexió, com ara els expedients relacionats en els antecedents.
2. D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes
despeses constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de
l’efectiva prestació dels serveis o subministraments, acreditada als expedients.
3. A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del
Reial decret esmentat quant a l’acreditació de les despeses generades i la conformitat que
n’han prestat els departaments municipals gestors.
4. Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer
en la tramitació dels expedients que provoquen l'emissió de les factures relacionades
conforme les previsions de l'article 41 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim, jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5. L'òrgan competent per a l’aprovació d’aquests reconeixements de crèdit és la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament atorgada mitjançant acord 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, sent preceptiu el dictamen
de la comissió informativa competent per raó de la matèria, de conformitat amb l’article 123 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre.
6. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació
han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta
de resolució.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tinent d’alcalde i regidor d’Economia i Hisenda que validi i ordeni la tramitació a la propera
sessió pública de la Junta de Govern Local de la següent proposta:
PRIMER.- Aprovar els expedients de despesa i factures que es relacionen a continuació, en
haver estat conformades pel servei gestor corresponent, i satisfer el seu import amb càrrec
a les partides pressupostàries i operacions que s’indiquen del pressupost municipal de
despeses de l’any 2014:
Interessat
NIF
Gramagraf,
SCCL
F58068081
L’Opinió del
Baix
LLobregat,
SL
B65916900
Sevilla RTC,
SL
B66119843
Ercieco
d’Interiorisme
Associats,

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

Cartell de PVC
indicador de
nom i càrrec

020723GEEXT2014/
000017

001-922022199
201400090798

16,94

07.04.14

Anunci
publicació
mensual
L’Opinió

020723FEXP2014/
000054

101-491122602
201400090651

299,96

13.256

20.05.14

Subministrament
material divers

14093

12.06.14

Substitució
mirall trencat
Gimnàs La

020723FEXP2014/
000055
020723FEXP2014/
000056

441-132022199
201400090809
322-340021300
201400091004

Factura

Data

2014000584*

26.05.14

13614

Concepte
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SL
B61348223
Jose M
20140132
Pulido Pulido
46689363F
Eden Springs
España SAU 75/02899081
A62247879
Eden Springs
España SAU 75/02908947
A62247879
Eden Springs
España SAU 74/00215014
A62247879

Plana
21.10.14

30.09.14

31.10.14

15.12.14

Publicació
anunci revista
Àrea Badalona
Subministrament
garrafes aigua i
accessoris
Subministrament
garrafes aigua i
accessoris
Subministrament
garrafes aigua i
accessoris

020723FEXP2014/
000057
020723FEXP2014/
000058
020723FEXP2014/
000058
020723FEXP2014/
000058

101-491122602
201400091050
100-922022105
201400091234
100-922022105
201400091234
100-922022105
201400091234

286,77

1.170,30

1.025,57

-88,13

SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució a la Comissió Informativa de l’Àmbit de
Govern, Economia i Hisenda.
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 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.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
25 CG-2014/4867 DICTAMEN. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdits
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient: 020700-CONJ-DIVFRA2014/000013
Ref. addicional:JGL 12.14.2
Interessat: Diversos
Fets
1. Les factures relacionades a continuació han estat conformades pels departaments
municipals gestors i, posteriorment, la Intervenció Municipal ha informat, en data 4.12.2014,
les corresponents autoritzacions de despesa amb càrrec a les partides i els números
d’operació que es detalla, fent constar l’incompliment de la normativa prevista a la Llei de
Contractes del Sector Públic:
Interessat
NIF
Electre Ferreteria,
SL
B60834181
Electre Ferreteria,
SL
B60834181
Grifell Germans,
Comunitat de Béns
E59360222
Talleres
Palautordera SA
A08869042

Factura

Data

Concepte

001156

21.05.14

Subministrament
material elèctric

001752

31.07.14

Abonament bobines

B-1762

30.07.14

999

23.05.14

Subministrament
mat. construcció
reparació camp
futbol Pomar
Reparació cortina
separadora pistes 23 Poliesportiu Llefià

020723FEXP2014/
000042
020723FEXP2014/
000042

Partida
Núm. operació
322-340021300
201400059003
322-340021300
201400059003

020723FEXP2014/
000044

322-340021200
201400063552

1.814,25

020723FEXP2014/
000047

322-340021300
201400078372

1.822,26

Núm. Exp.

Import
(euros)
3.194,40

-290,40

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.
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2. D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes
despeses constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de
l’efectiva prestació dels serveis o subministraments, acreditada als expedients.
3. A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59
del Reial decret esmentat quant a l’acreditació de les despeses generades i la conformitat
que n’han prestat els departaments municipals gestors.
4. Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer
en la tramitació dels expedients que provoquen l'emissió de les factures relacionades
conforme les previsions de l'article 41 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim, jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5. L'òrgan competent per a l'aprovació d’aquests reconeixements de crèdit és la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament atorgada mitjançant acord de data 12
de juliol de 2011, i, de conformitat amb la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013,
de 26 de setembre (BOE núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix que, si escau la seva
aprovació, l’acord sigui adoptat en sessió pública de la Junta de Govern Local, previ
dictamen de la comissió informativa competent per raó de la matèria, de conformitat amb
l’article 123 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
6. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tinent d’alcalde i regidor d’Economia i Hisenda que, previ dictamen favorable de la Comissió
informativa de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda, validi i ordeni la tramitació a la
propera sessió pública de la Junta de Govern Local de la següent proposta:
PRIMER.- Aprovar els expedients de despesa i factures que es relacionen a continuació, en
haver estat conformades pel servei gestor corresponent, i satisfer el seu import amb càrrec
a les partides pressupostàries i operacions que s’indiquen del pressupost municipal de
despeses de l’any 2014:
Interessat
NIF
Electre Ferreteria,
SL
B60834181
Electre Ferreteria,
SL
B60834181
Grifell Germans,
Comunitat de Béns
E59360222
Talleres
Palautordera SA
A08869042

Factura

Data

Concepte

001156

21.05.14

Subministrament
material elèctric

001752

31.07.14

Abonament bobines

B-1762

30.07.14

999

23.05.14

Subministrament
mat. construcció
reparació camp
futbol Pomar
Reparació cortina
separadora pistes 23 Poliesportiu Llefià

020723FEXP2014/
000042
020723FEXP2014/
000042

Partida
Núm. operació
322-340021300
201400059003
322-340021300
201400059003

020723FEXP2014/
000044

322-340021200
201400063552

1.814,25

020723FEXP2014/
000047

322-340021300
201400078372

1.822,26

Núm. Exp.

Import
(euros)
3.194,40

-290,40

Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D’ATENCIÓ A LES PERSONES
26 CG-2014/4869 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per import de 18,15
euros a l'empresa BRICOINSA, SL per la compra de material ferreteria.
Fets
En data 25/09/2014 va tenir entrada a aquest Servei diligència de l’interventor adjuntant la
següent factura, per a la tramitació de l’expedient corresponent:
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Núm. factura
Data factura
Registre entrada
Tercer
Import (euros)
BRICOINSA,SL
14187
27/05/2014
2159/020723
18,15€
Així mateix consten a l’expedient:
Escrit de la cap del Departament de Compres, de data 29/08/2014, de retorn de la sol·licitud
de compra, ja que, en adjuntar-se l’albarà d’entrega, s’entén que s’ha realitzat l’adquisició
dels bens objecte d’aquest subministrament, amb encàrrec verbal, fet prohibit pel TRLCSP,
i que en conseqüència, cal tramitar un expedient d’enriquiment injust o sense causa, ja que
cal considerar el pagament com un acte degut.
Informe de la cap del Servei jurídic i Administració General, adreçat al departament de
Compres, de data 16/05/2014, que justifica la necessitat de fer les claus pel despatx de la
regidora de Serveis Socials, i adjunta l’albarà d’entrega núm. 1130, de data 14/05/2014, de
la ferreteria BRICOINSA SL, per import de 18,15€, conformat per la mateixa cap del Servei.
Sol·licitud adreçada al departament de compres, de data 14/05/2014
Factura conformada per la cap del departament de Compres.
En data 21 de novembre de 2014, l’interventor general ha fiscalitzat l’expedient i ha
comptabilitzat la despesa pel concepte de referència, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària següent:
Aplicació pressupostària
Id.Op
Núm.Op
Import
2014 N 312 2310 22000
A
201400080287
18,15€
Fonaments de dret
1.L'objecte d'aquest expedient és l'aprovació de la despesa per import de 18,15 euros per
al seu abonament a l’empresa BRICOINSA, SL (NIF: B5847761-3) corresponent a la
factura detallada en l’antecedent primer, la qual, d’acord amb la documentació que consta a
l’expedient, s’ajusta al servei prestat, per aplicació al present supòsit de la doctrina
jurisprudencial establerta pel Tribunal Suprem de l'enriquiment injust o sense causa, ja que
la inexistència d'expedient de contractació de conformitat amb les normes de la legislació
de contractes de les administracions públiques, no és convalidable. No obstant això,
l'Ajuntament resta obligat en dret al pagament a l'empresa que ha prestat l'esmentat servei,
ja que en cas contrari es produiria un enriquiment injust o sense causa de l'hisenda
municipal , que l'ordenament jurídic no pot acollir i així ho té declarat de forma reiterada la
jurisprudència del Tribunal Suprem.
Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer en
la tramitació de l’expedient que provoca l’emissió de la factura indicada conforme les
previsions de l’article 41 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim,
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2. En el present cas s’han acomplerts els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, quant a l’acreditació de la despesa generada pel servei prestat i la
conformitat del departament municipal gestor del contracte.
3.Conforme al que preveuen els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL) en tractar-se d’actes de reconeixement de crèdit i/o liquidació de drets i
obligacions o despeses de contingut econòmic, la Intervenció municipal ha d’informar, amb
caràcter previ, la resolució administrativa que pertoqui.
4.L'òrgan competent per a l’aprovació d’aquests reconeixements de crèdit és la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament atorgada mitjançant acord plenari de
data 12 de juliol de 2011, i, de conformitat amb la sentència del Tribunal Constitucional
161/2013, de 26 de setembre (BOE núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix que, si escau la
seva aprovació, l’acord sigui adoptat en sessió pública de la Junta de Govern Local, previ
dictamen de la comissió informativa competent per raó de la matèria, de conformitat amb
l’article 123 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
5.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.
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local en sessió pública, adopti la següent proposta de la regidora i la
converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de l’empresa
BRICOINSA, SL amb NIF B-58477613 i la despesa corresponent contreta a l’aplicació
pressupostària següent:
Aplicació pressupostària
Id.Op
Núm.Op
Import
2014 N 312 2310 22000
A
201400080287
18,15€
SEGON.- Aprovar la factura incorporada a l’expedient, la qual correspon a l’adquisició de
claus pel despatx de la Regidora, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent
responsable del servei, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient s’ha
complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm. factura
Data factura
Registre entrada
Tercer
Import (euros)
14187
27/05/2014
2159/020723
BRICOINSA,SL
18,15€
TERCER.- Comunicar aquesta resolució al departament del Servei Jurídic, a la Intervenció
General i a la Tresoreria.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
27 CG-2014/4870 PROPOSTA. Aprovar la sol·licitud de diverses subvencions en el
marc de la convocatòria 2014 del Catàleg de concertació del Pla "Xarxa de Governs
Locals 2012-2015" de la Diputació de Barcelona - Salut i Serveis Socials.
Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 24 de juliol de 2012 va aprovar l’adhesió al Pla
de la Diputació de Barcelona “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, i el seu Protocol
General , Pla que marca les pautes per a la concertació amb la Diputació, publicat al Butlletí
Oficial de la Província de 8 de juny de 2012.
2. En data 27/11/2014 la Diputació va aprovar el Catàleg de serveis 2015. Les sol·licituds
d’ajuts econòmics es poden tramitar electrònicament fins al 20 de gener de 2015 a través
del Portal de tramitació.
3. Els responsables de les unitats de Promoció i de Protecció de la Salut, amb el vist i plau
de la cap del servei de Salut, i el cap del Departament d’Atenció Territorial Polivalent, han
emès els corresponents informes tècnics relatius al contingut de les sol·licituds de
referència per definir les actuacions per a cada àrea/programa/recurs, respecte dels quals
es sol·licita recurs econòmic i/o material segons escau, adjuntant la documentació
complementària que en cada cas requereix el Catàleg de serveis i activitats, documentació
normalitzada que s’integra a l’expedient de referència.
4. En data 15/12/2014 l’interventor ha emès el següent informe:
“Vist l’expedient de referència, i pel que fa a la seva legalitat, em remeto a l’informe de la
cap del Servei, de data 4 de desembre d’enguany.
No obstant això, es posa de manifest als efectes oportuns que els ajuts econòmics que es
sol·liciten es destinaran a programes i activitats a realitzar durant l’exercici 2015, i que per
tant, a dia d’avui no existeix en el pressupost la consignació necessària per atendre el seu
cost total. Així doncs, la seva efectivitat restarà supeditada a l’existència del crèdit adequat i
suficient en el pressupost de l’exercici 2015” .
Fonaments de Dret
1. L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL), estableix que el municipi exercirà en tot cas, com a competències pròpies entre
altres, la protecció de la salubritat pública i l’avaluació i informació de situacions de
necessitat social i atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social.
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2. D’acord amb l’ article 52 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, l’article 68
de la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya, l’article 31 de la Llei 12/2007, d'11
d'octubre, de serveis socials i el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’ajuntament té competències
pròpies per prestar, entre d’altres, els serveis objecte d’aquestes subvencions.
4. Pel que fa al règim jurídic, són aplicables:
El Protocol general i el Règim de concertació, esmentats als antecedents són la normativa
específica reguladora del Pla de concertació.
Les condicions de concertació que figuren en el formulari de sol·licitud de cada recurs, així
com la documentació homologada per la Diputació, atès que inclouen condicions i requisits
de compliment obligat.
El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMRLC).
El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens de Catalunya (ROAS).
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC).
La resta de normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, amb
caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
5. L’art. 10.1 en relació amb l’art. 57 de la LRBRL, disposa que l’administració local i la
resta d’administracions públiques poden cooperar econòmicament, tècnica i administrativa.
D’altra banda, la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (LRJAPPAC), en els art. 4.1.d) i 4.3,
disposa que serà necessari que en el desenvolupament de les activitats de les
administracions públiques es prestin la cooperació i assistència necessàries.
6. L'art. 2.1.d) del DL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLHL), en l’art. 40, enumera i regula les subvencions
com un dels recursos de les entitats locals.
7. 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.
8. La LRBRL, determina que les sol·licituds han de ser aprovades per l’òrgan competent de
l’ens local i han de ser formalitzades pel secretari, així com que la sol·licitud ha de ser
formalitzada per l’òrgan que exerceix la representació legal.
L’òrgan competent per adoptar aquest acord és la Junta de Govern Local en virtut de
l’acord de Ple de l’Ajuntament de data 24 de juliol de 2012, pel qual, entre d’altres, facultava
aquest òrgan per a la tramitació dels acords necessaris per al desenvolupament del Pla
“Xarxa de Governs Local 2012-2015” i el seu Protocol general.
En conseqüència, la competència per aprovar aquesta proposta d’acord és de la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament, atorgada mitjançant l’acord plenari
esmentat, i que, de conformitat amb la STC 161/2013, de 26 de setembre (BOE Núm. 254
de 23 d’octubre), procedeix que l’acord sigui adoptat en sessió pública de la Junta de
Govern Local, previ dictamen de comissió informativa de l’Àmbit d’Atenció a les Persones,
de conformitat amb l’article 123 del ROFRJ, aprovat per reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre.
9. D’acord amb l’article 123 del ROFRJ, aprovat per reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, es requereix dictamen de comissió informativa de l’Àmbit d’Atenció a les
Persones, excepte quan s’han de prendre acords declarats urgents .
En aquest cas, atès que el termini per tramitar les sol·licituds d’ajuts econòmics a través del
Portal de tramitació de la Diputació finalitza el 20 de gener de 2015, i atès el calendari de
sessions de les JGL públiques, és necessari que la JGL aprovi amb caràcter urgent
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aquesta resolució, sense el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àmbit d’Atenció a les
Persones, a la qual s’haurà de donar compte a la propera sessió.
PROPOSTA D’ACORD
En conseqüència, i d’acord amb l’art. 172 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre
(ROFJEL), s’informa que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local, en sessió pública, prèvia declaració d’ urgència, a proposta de la
regidoria de Serveis Socials i Salut, adopti la següent proposta d’ acord:
PRIMER.- SOL·LICITAR les subvencions per dur a terme les actuacions que es relacionen
a continuació, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015, Catàleg de serveis
per 2015 mitjançant tramitació electrònica a través de la Plataforma de tramitació del Pla
Xarxa de Governs Locals
1. SERVEI DE SALUT
Àrea:
Programa de concertació:
Recurs:
Codi del recurs
Tipus de recurs:
Import sol·licitat:
Pressupost total:
Documentació annexa:
Àrea:
Programa de concertació:
Recurs:
Codi del recurs
Tipus de recurs:
Import sol·licitat:
Pressupost total:
Documentació annexa:
Àrea:
Programa de concertació:
Recurs:
Codi del recurs
Tipus de recurs:
Import sol·licitat:
Pressupost total:
Documentació annexa:
Àrea:
Programa de concertació:
Recurs:
Codi del recurs
Tipus de recurs:
Documentació annexa:
2. SERVEIS SOCIALS
Àrea:
Programa de concertació:
Recurs:
Codi del recurs
Tipus de recurs:
Documentació annexa:
Àrea:
Programa de concertació:
Recurs:
Codi del recurs

Atenció a les Persones
Salut Pública
Seguretat Alimentària
5191
Recurs econòmic (ajut).
46.000,00 €
136.010,00 €
Formulari de dades tècniques C1-031
Atenció a les Persones
Salut Pública
Sanitat Ambiental
5190
Recurs econòmic (ajut).
21.000,00 €
42.550,75 €
Formulari de dades tècniques C1-030
Atenció a les Persones
Salut Pública
Promoció de la Salut
5180
Recurs econòmic (ajut).
14.000,00 €
203.351,00 €
Formulari de dades tècniques C1-029
Atenció a les Persones
Salut Pública
Exposicions de promoció de la Salut
5083
Recurs material
Formulari de dades tècniques C1-027
Atenció a les Persones
Atenció domiciliària, dependència i atenció a persones
cuidadores
Projectes en l’àmbit de la dependència
5173
Recurs material
Sol·licitud C1-004
Atenció a les Persones
Suport als serveis socials municipals
Supervisió d’equips dels serveis socials bàsics
5198
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Tipus de recurs:
Recurs material
Documentació annexa:
Fitxa
Àrea:
Atenció a les Persones
Recursos de la cartera de Serveis Socials
Recurs 1:
Acompanyament a la funció dels comandaments intermedis
de
Serveis Socials
Recurs 2:
Formació a mida
Tipus de recurs:
Recurs material
Documentació annexa:
Fitxa
SEGON.- SUPEDITAR l’aplicació dels recursos econòmics sol·licitats a l’existència del
crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’exercici 2015.
TERCER: DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la propera sessió de la Comissió
informativa de l’Àmbit d’Atenció a les Persones
QUART.- COMUNICAR aquesta resolució a la Intervenió Municipal, a Secreria i a les
secretàries delegades de l’Àmbit d’Atenció a les Persones, als efectes de la signatura
electrònica de les sol·licituds i de la seva tramitació electrònica a través de la Plataforma de
tramitació del Pla Xarxa de Governs Locals .
CINQUÈ: NOTIFICAR a la Diputació de Barcelona
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
28 CG-2014/4871 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per import de 135,22
euros a l'empresa BRICOINSA, SL per la compra de material ferreteria.
Fets
El departament de Compres en dates 29/07/2014 i 20/10/2014 va enviar escrits al
departament d’Atenció Territorial de retorn de dues sol·licituds de compres, ja que, en
adjuntar-se l’albarà d’entrega, s’entén que s’ha realitzat l’adquisició dels bens objecte
d’aquest subministrament, amb encàrrec verbal, fet prohibit pel TRLCSP, i que en
conseqüència, cal tramitar un expedient d’enriquiment injust o sense causa, ja que cal
considerar el pagament com un acte degut.
En data 15 de novembre el cap del departament d’Atenció Territorial Polivalent ha emès
informe pel qual justifica la necessitat i la urgència d’aquesta despesa per al bon
funcionament del departament i que el Servei va ser efectivament prestat per la qual cosa
proposa tramitar el pagament de les factures.
Les factures que procedeix el seu pagament i que han estat conformades pel cap del
departament d’Atenció Territorial Polivalent són les següents:
Núm. factura

Data factura

Registre entrada

Tercer
Import (euros)
BRICOINSA,.S.L.
14373
24/10/2014
4392/011500
128,02
14404
05/11/2014
4546/020723
BRICOINSA, S.L.
7,20
TOTAL
135,22
En data 27 de novembre de 2014, l’interventor general ha fiscalitzat l’expedient i ha
comptabilitzat la despesa pel concepte de referència, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària següent:
Aplicació pressupostària
Id.Op
Núm.Op
Import
2014 N 312 2310 22000
A
201400081855
135,22
Fonaments de dret
1.L'objecte d'aquest expedient és l'aprovació de la despesa per import de 135,22 euros per
al seu abonament a l’empresa BRICOINSA, S.L. NIF B-58477613, corresponent a les
factures detallades en l’apartat anterior, les quals, d’acord amb la documentació que consta
a l’expedient, s’ajusten al servei prestat, per aplicació al present supòsit de la doctrina
jurisprudencial establerta pel Tribunal Suprem de l'enriquiment injust o sense causa, ja que
la inexistència d'expedient de contractació de conformitat amb les normes de la legislació
de contractes de les administracions públiques, no és convalidable. No obstant això,
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l'Ajuntament resta obligat en dret al pagament a l'empresa que ha prestat l'esmentat servei,
ja que en cas contrari es produiria un enriquiment injust o sense causa de l'hisenda
municipal, que l'ordenament jurídic no pot acollir i així ho té declarat de forma reiterada la
jurisprudència del Tribunal Suprem.
Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer en
la tramitació de l’expedient que provoca l’emissió de les factures indicades conforme les
previsions de l’article 41 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim,
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2.En el present cas s’han acomplerts els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, quant a l’acreditació de la despesa generada pel servei prestat i la
conformitat del departament municipal gestor del contracte.
3.Conforme al que preveuen els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL) en tractar-se d’actes de reconeixement de crèdit i/o liquidació de drets i
obligacions o despeses de contingut econòmic, la Intervenció municipal ha d’informar, amb
caràcter previ, la resolució administrativa que pertoqui.
4. L'òrgan competent per a l'aprovació d’aquests reconeixements de crèdit és la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament atorgada mitjançant acord plenari de
data 12 de juliol de 2011, i, de conformitat amb la sentència del Tribunal Constitucional
161/2013, de 26 de setembre (BOE núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix que, si escau la
seva aprovació, l’acord sigui adoptat en sessió pública de la Junta de Govern Local, previ
dictamen de la comissió informativa competent per raó de la matèria, de conformitat amb
l’article 123 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
5.D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departament o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els correspongui tramitar i redactar la pertinent
proposta de resolució.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local en sessió Pública, adopti la següent proposta de la regidora i la
converteixi en resolució.
PRIMER.Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de l’empresa BRICOINSA,
S. L. amb NIF B-58477613i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària
següent:
Aplicació pressupostària Id.Op
Núm.Op
Import
2014 N 312 2310 22000
A
201400081855 135,22
SEGON.Aprovar les factures incorporades a l’expedient, les quals corresponen a l’adquisició
de material divers de ferreteria, i que han estat conformades pel tècnic municipal competent
responsable del servei, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient s’ha
complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm. factura

Data factura

Registre entrada

Tercer
Import (euros)
BRICOINSA,.S.L.
14373
24/10/2014
4392/011500
128,02
14404
05/11/2014
4546/020723
BRICOINSA, S.L.
7,20
TOTAL
135,22
TERCER. Comunicar aquesta resolució al departament d’Atenció Territorial Polivalent, a la
Intervenció General i a la Tresoreria.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
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29 CG-2014/4872 DICTAMEN. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit dels
proveïdors següents: Distribución y Reparto SL, Promotora de Servicios y Regalos
SL, Bricoinsa SL, Electre Ferreteria SL i Fornaguera SA.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdits
Òrgan que resol: Junta de Govern Local Pública
Expedient: 0639-CONJ-DIVFRA2014/000001
Ref. Addicional: JGL pública 30/12/2014
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Procediment: CONJ-DIVFRA CNJ-DIV Aprovació Conjunta factures
Interessat: Diversos
Import total: 6.498,32 euros
Fets
Les factures i despeses relacionades a continuació han estat conformades pels departaments
gestors:
Expedient
0639FEXP2014/000003
0639FEXP2014/000004
0639FEXP2014/000005
0639FEXP2014/000005
0639FEXP2014/000006
0639FEXP2014/000007
TOTAL:

Num.Fra

_Data

12346

28/02/2014

A 164085

30/09/2014

14231

17/06/2014

14366

Tercer
DISTRIBUCION Y
REPARTO, SL
PROMOTORA DE
SERVICIOS Y REGALOS,
SL

NIF

Import

B59156620

300,00

B08986408

1.364,88

BRICOINSA, SL

B58477613

911,61

10/10/2014

BRICOINSA, SL

B58477613

926,97

002178

09/10/2014

ELECTRE FERRETERIA,
SL

B60834181

1.656,15

F140639

20/10/2014

FORNAGUERA, SA

A08976565

1.338,71
6.498,32

La Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i va emetre informe positiu a càrrec de
les aplicacions pressupostàries següents:
Expedient

Aplicacions Pressupostàries

Id. Op

Núm. Op

Import

0639-FEXP2014/000003

2014 N 331 3320 22001

A

201400070001

300,00

0639-FEXP2014/000004

2014 N 331 2316 22799

A

201400070858

1364,88

0639-FEXP2014/000005

2014 N 331 3341 21200

A

201400078120

1838,58

0639-FEXP2014/000006

2014 N 331 3341 21200

A

201400071655

1656,15

0639-FEXP2014/000007

2014 N 331 3341 21200

A

201400078842

1338,71

Fonaments de dret
1. Segons disposa l’art. 25.2.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, en la redacció donada pel numero vuit de l'article primer de la Llei 27/2013, 27
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, el Municipi exercirà en
tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les
comunitats autònomes, les matèries següents: [...] m) Promoció de la cultura i equipaments
culturals.
2. De conformitat amb l’art. 3 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les
administracions públiques i de procediment administratiu comú (LRJPAC), les
administracions públiques han de servir amb objectivitat els interessos generals i actuen
d’acord amb els principis d’eficàcia, de jerarquia, descentralització, desconcentració i
coordinació amb ple sotmetiment a la Constitució, a la Llei i al Dret. De la mateixa manera,
hauran de respectar en la seva actuació, els principis de bona fe i de confiança legítima.
3. L’article 10.9 del Títol preliminar del Codi civil recull la figura de l’enriquiment sense
causa coma font d’obligacions. Així mateix, segons reiterada jurisprudència del TS, com la
Sentencia de data 12 diciembre 2012. RJ 2013\770, que a la seva vegada cita una
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sentència de data 11 de maig de 2004, recurs 3554/1999, es posa de manifest que
l'enriquiment injust o sense causa no és només un principi general del dret, que regeix
també en el dret administratiu, sinó que a més s'ha de considerar com una acció pròpia i
singular del dret administratiu, diferent de la que s'exercita en l'àmbit civil, precisament per
les particularitats de l'àmbit administratiu.
4. Donada la manca de regulació puntual i sistematitzada en dret positiu de la institució de
l’enriquiment injust o sense causa, la doctrina jurisprudencial de les Sales Primera i Segona
del Tribunal Suprem, que en la sentència citada anteriorment de data 12 desembre 2012
determina quan es dona la procedència de l’obligació de pagament imposada per evitar un
enriquiment injust literalment de la següent manera:
“Per tant, la determinació de la procedència d'aquesta obligació de pagament imposada per
evitar un enriquiment injust, requereix analitzar els requisits exigits perquè es doni aquesta
situació il·lícita, que, segons constata la STS de data 11 de maig de 2004 (RJ 2004, 3949)
(rec. 3554/1999), recollint la doctrina continguda en altres sentències tant de la Sala
primera com d'aquesta mateixa, es poden resumir en 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 nom del qual reclama, pecuniàriament
apreciable, encara que entès en el més ampli sentit sempre, que no provingui directament
del comportament de qui el pateix.
c) La relació causal entre l'empobriment i l'enriquiment, de manera que aquest sigui l'efecte
d'aquell. O, dit en altres termes que l'enriquiment segueixi un correlatiu empobriment.
d) La manca de causa o de justificació de l'enriquiment i del correlatiu empobriment. Aquest
últim requisit, crucial en la delimitació de l'àmbit de l'enriquiment injust, és el que presenta
més dificultats pràctiques. Si bé es pot dir que, des de la perspectiva d'un << concepte de
dret estricte >> que impera en la nostra jurisprudència en aplicar la figura de l'enriquiment
injust, o es considera que l'absència de causa equival mancant just títol per conservar al
patrimoni l'increment o valor ingressat, o s'atén a concrecions de l'acció a través de: la
conditio per una prestació frustrada en no aconseguir-se la finalitat a la qual va redreçada;
conditio per intromissió o per invasió en béns aliens; i conditio per desemborsament "
5. Així doncs, en el cas objecte del present informe, entenem que es donen els requisits
expressats a l’antecedent anterior, per la qual cosa s’estima l’obligació de pagament de les
factures, sense perjudici de les eventuals responsabilitats que es puguin derivar (STS de 24
de juliol de 1992) i conforme les previsions de l’article 41 i concordants LRJPAC.
6. Segons disposa l’art. 214 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals
(RDLEG 2/2004, de 5 de març) (TRLHL), la intervenció municipal ha d’emetre informe,
certificant l’existència de crèdit.
7. 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 23.1-.e) del RDL 781/1986 que aprova el
Text refós de disposicions legals en matèria de règim local, sempre que no existeixi dotació
pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant, l’Ajuntament
Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern Local, en acord adoptat en la
sessió de data 05/07/2011.
En aquest sentit, segons la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de
setembre de 2013, les sessions de la Junta de Govern que acordin matèries delegades pel
Ple hauran de ser públiques, i els acords també hauran de passar per la comissió
informativa oportuna.
Proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’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 Pública, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar les factures que es relacionen a continuació, en haver estat
conformades pels serveis o departaments gestors corresponents:
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Expedient
0639FEXP2014/000003
0639FEXP2014/000004
0639FEXP2014/000005
0639FEXP2014/000005
0639FEXP2014/000006
0639FEXP2014/000007

Num. Fra

Data

12346

28/02/2014

A 164085

30/09/2014

14231

17/06/2014

14366

Tercer
DISTRIBUCION Y
REPARTO, SL
PROMOTORA DE
SERVICIOS Y REGALOS,
SL

NIF

Import

B59156620

300,00

B08986408

1.364,88

BRICOINSA, SL

B58477613

911,61

10/10/2014

BRICOINSA, SL

B58477613

926,97

002178

09/10/2014

ELECTRE FERRETERIA,
SL

B60834181

1.656,15

F140639

20/10/2014

FORNAGUERA, SA

A08976565

1.338,71

TOTAL:

6.498,32

SEGON.- Satisfer l’import d’aquestes factures/rebuts a càrrec de les aplicacions
pressupostàries següents:
Expedient
0639-FEXP2014/000003
0639-FEXP2014/000004
0639-FEXP2014/000005
0639-FEXP2014/000006
0639-FEXP2014/000007

Aplicacions Pressupostàries
2014 N 331 3320 22001
2014 N 331 2316 22799
2014 N 331 3341 21200
2014 N 331 3341 21200
2014 N 331 3341 21200

Id.Op
A
A
A
A
A

Núm.Op
201400070001
201400070858
201400078120
201400071655
201400078842

Import
300,00
1364,88
1838,58
1656,15
1338,71

Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
30 CG-2014/4873 DICTAMEN. Aprovar un reconeixement de crèdit corresponent al
pagament de les factures per reparacions d’urgència en l'aparell elevador del c. Sant
Felip i Roses.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 0443104-FEXP2014/000001
Caràcter Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 1737/ME-75/14
Procediment d’adjudicació: FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
Objecte de l’expedient: Reparacions d’urgència en l'aparell elevador del carrer Sant Felip i
Roses.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme, i
consten a l’expedient, les actuacions següents:
Informe tècnic de data 01/10/2014.
Informe jurídic de data 01/10/2014.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 03/11/2014.
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,
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l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern Local, en acord
adoptat en la sessió de data 12/07/2011.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de ZARDOYA OTIS, SA,
amb NIF A2801115-3, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària
següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2014 N 421 1551 21300
A
201400068444
3.636,56
SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon a
l’execució dels treballs realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent
responsable dels treballs i/o serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a
l’expedient s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra
Data
Import
NIF
Tercer
0274695R
07/04/2014
3.492,63
A28011153
ZARDOYA OTIS, SA
0275577A
07/07/2014
143,93
A28011153
ZARDOYA OTIS, SA
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
A2801115-3 ZARDOYA OTIS, SA
Conforme al que preveu l’article 172 del ROFRJEL, com a cap del Servei, dono la meva
conformitat al contingut de la proposta de resolució precedent i trameto les actuacions al
regidor de l’Àrea per tal que proposi a la Junta de Govern Local, als efectes interessats.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n’ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
31 CG-2014/4874 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a BRICOINSA,SL,
corresponent a factures de subministrament de ferreteria per atendre avaries
urgents.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 0443104-FEXP2014/000003
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 1967/ME-86/14
Procediment d’adjudicació: FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
Objecte de l’expedient: factures corresponents a subministraments de material de ferreteria
servit per urgència en diferents dates per resoldre avaries i peticions de diferents locals i
departaments
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme, i
consten a l’expedient, les actuacions següents:
Informe tècnic de data 05/11/2014.
Informe jurídic de data 05/11/2014.
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Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 19/11/2014.
Fonaments de dret
1. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei,
estableixen que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
2. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el Text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern Local, en acord
adoptat en la sessió de data 12/07/2011.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de BRICOINSA S.L., amb
NIF B5847761-3, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2014 N 421 1320 21200
A
201400079323
357,12
2014 N 421 1701 21200
A
201400079324
171,09
2014 N 421 9331 21200
A
201400079322
1.256,96
SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon a
l’execució dels treballs realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent
responsable dels treballs i/o serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a
l’expedient s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra
Data
Import
NIF
Tercer
14077
06/03/2014
191,12
B58477613
BRICOINSA, SL
14220
05/06/2014
300,23
B58477613
BRICOINSA, SL
14239
27/06/2014
135,94
B58477613
BRICOINSA, SL
14240
27/06/2014
357,12
B58477613
BRICOINSA, SL
14272
21/07/2014
171,09
B58477613
BRICOINSA, SL
14363
06/10/2014
629,67
B58477613
BRICOINSA, SL
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
B5847761-3
BRICOINSA S.L.
Conforme al que preveu l’article 172 del ROFRJEL, com a cap del Servei, dono la meva
conformitat al contingut de la proposta de resolució precedent i trameto les actuacions al
regidor de l’Àrea per tal que proposi a la Junta de Govern Local, als efectes interessats.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
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32 CG-2014/4875 DICTAMEN. Aprovar el reconèixer de crèdit a SUGEBE,SL.
corresponent al subministrament de material de ferreteria per atendre diverses
avaries urgents.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 0443104-FEXP2014/000008
Caràcter Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 2013/ME-93/14
Procediment d’adjudicació: FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
Objecte de l’expedient: factures corresponents al subministrament de material de ferreteria
servit per urgència en diferents dates per resoldre avaries i peticions urgents en diferents
locals i departaments d’edificis administratius
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme, i
consten a l’expedient, les actuacions següents:
Informe tècnic de data 14/11/2014.
Informe jurídic de data 14/11/2014.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 25/11/2014.
Fonaments de dret
1. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei,
estableixen que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
2. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el Text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern Local, en acord
adoptat en la sessió de data 12/07/2011.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de SUGEBE, SL, amb
NIF B6038745-3, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2014 N 421 1320 21200
A
201400080480
168,86
2014 N 421 9331 21200
A
201400080479
368,13
SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon a
l’execució dels treballs realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent
responsable dels treballs i/o serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a
l’expedient s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra
Data
Import
NIF
Tercer
404001104
10/11/2014
168,86
B60387453
SUGEBE, SL
404001105
10/11/2014
368,13
B60387453
SUGEBE, SL
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
B6038745-3
SUGEBE, SL
Conforme al que preveu l’article 172 del ROFRJEL, com a cap del Servei, dono la meva
conformitat al contingut de la proposta de resolució precedent i trameto les actuacions al
regidor de l’Àrea per tal que proposi a la Junta de Govern Local, als efectes interessats.
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En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
33 CG-2014/4876 DICTAMEN. Aprovar el reconèixer de crèdit a ELECTRE
FERRETERIA, SL corresponen al subministrament de material de ferreteria per
atendre avaries urgents.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 0443104-FEXP2014/000007
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 2012/ME-92/14
Procediment d’adjudicació FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
Objecte de l’expedient: Factures corresponents a subministrament de material de ferreteria
servit per urgència per resoldre avaries i peticions urgents en diferents locals i
departaments d'edificis municipals.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme, i
consten a l’expedient, les actuacions següents:
Informe tècnic de data 14/11/2014.
Informe jurídic de data 14/11/2014.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 25/11/2014.
Fonaments de dret
1. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei,
estableixen que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
2. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el Text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern Local, en acord
adoptat en la sessió de data 12/07/2011.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de ELECTRE
FERRETERIA, SL, amb NIF B6083418-1, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació
pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2014 N 421 9331 21200
A
201400080473
38,44
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SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon a
l’execució dels treballs realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent
responsable dels treballs i/o serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a
l’expedient s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra
Data
Import
NIF
Tercer
002424
05/11/2014
38,44
B60834181
ELECTRE FERRETERIA, SL
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
B6083418-1 ELECTRE FERRETERIA, SL
Conforme al que preveu l’article 172 del ROFRJEL, com a cap del Servei, dono la meva
conformitat al contingut de la proposta de resolució precedent i trameto les actuacions al
regidor de l’Àrea per tal que proposi a la Junta de Govern Local, als efectes interessats.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
34 CG-2014/4877 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a SUGEBE,SL,
corresponent a factures de subministrament de material de ferreteria per atendre
avaries urgents.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 0443104-FEXP2014/000006
Caràcter Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 1972/ME-89/14
Procediment d’adjudicació: FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
Objecte de l’expedient: factures corresponents a subministrament de material de ferreteria
servit per urgència en diferents dates per resoldre avaries i peticions urgents en diferents
locals i departaments
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme, i
consten a l’expedient, les actuacions següents:
Informe tècnic de data 06/11/2014.
Informe jurídic de data 06/11/2014.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 19/11/2014.
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,
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l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern Local, en acord
adoptat en la sessió de data 12/07/2011.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de SUGEBE, SL, amb
NIF B6038745-3, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2014 N 421 1320 21200
A
201400079398
514,14
2014 N 421 9331 21200
A
201400079397
38,84
SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon a
l’execució dels treballs realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent
responsable dels treballs i/o serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a
l’expedient s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra
Data
Import
NIF
Tercer
404000631
15/06/2014
186,81
B60387453
SUGEBE, SL
404000963
30/09/2014
327,33
B60387453
SUGEBE, SL
404000964
30/09/2014
38,85
B60387453
SUGEBE, SL
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
B6038745-3 SUGEBE, SL
Conforme al que preveu l’article 172 del ROFRJEL, com a cap del Servei, dono la meva
conformitat al contingut de la proposta de resolució precedent i trameto les actuacions al
regidor de l’Àrea per tal que proposi a la Junta de Govern Local, als efectes interessats.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
35 CG-2014/4878 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a FERRETERIA
PRIM, SL per al pagament de les factures corresponents a diferents subministrament
ferreteria per atendre diverses urgències.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 0443104-FEXP2014/000005
Caràcter Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional 1969/ME-88/14
Procediment d’adjudicació: FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
Objecte de l’expedient: Diverses factures corresponents a subministrament de material de
ferreteria servit per urgència en diferents dates per resoldre avaries i peticions urgents en
diferents locals i departaments.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme, i
consten a l’expedient, les actuacions següents:
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Informe tècnic de data 06/11/2014.
Informe jurídic de data 06/11/2014.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 19/11/2014.
Fonaments de dret
1. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei,
estableixen que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
2. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el Text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern Local, en acord
adoptat en la sessió de data 12/07/2011.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de FERRETERIA PRIM
S.L., amb NIF B6440035-1, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària
següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2014 N 421 1701 21200
A
201400079356
48,75
2014 N 421 9331 21200
A
201400079355
1.571,34
SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon a
l’execució dels treballs realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent
responsable dels treballs i/o serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a
l’expedient s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra
Data
Import
NIF
Tercer
01400674
25/03/2014
257,04
B64400351
FERRETERIA PRIM, SL
01401009
13/06/2014
172,93
B64400351
FERRETERIA PRIM, SL
01402954
06/10/2014
944,03
B64400351
FERRETERIA PRIM, SL
01402955
06/10/2014
197,34
B64400351
FERRETERIA PRIM, SL
01402956
06/10/2014
48,75
B64400351
FERRETERIA PRIM, SL
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
B6440035-1 FERRETERIA PRIM S.L.
Conforme al que preveu l’article 172 del ROFRJEL, com a cap del Servei, dono la meva
conformitat al contingut de la proposta de resolució precedent i trameto les actuacions al
regidor de l’Àrea per tal que proposi a la Junta de Govern Local, als efectes interessats.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
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36 CG-2014/4879 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a ELECTRE
FERRETERIA, SL corresponent a factures de subministrament de ferreteria per
atendre avaries urgents.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 0443104-FEXP2014/000004
Caràcter Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 1698/ME-87/14
Procediment d’adjudicació: FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
Objecte de l’expedient: Factura corresponent a subministrament de material de ferreteria
servit per urgència en diferents dates per resoldre avaries i peticions d’urgència en diferents
locals municipals
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme, i
consten a l’expedient, les actuacions següents:
Informe tècnic de data 05/11/2014.
Informe jurídic de data 05/11/2014.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 19/11/2014.
Fonaments de dret
1. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei,
estableixen que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
2. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el Text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern Local, en acord
adoptat en la sessió de data 12/07/2011.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de ELECTRE
FERRETERIA, SL, amb NIF B6083418-1, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació
pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2014 N 421 9331 21200
A
201400079341
228,31
SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon a
l’execució dels treballs realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent
responsable dels treballs i/o serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a
l’expedient s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra
Data
Import
NIF
Tercer
001395
26/06/2014
228,31
B60834181
ELECTRE FERRETERIA, SL
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
B6083418-1 ELECTRE FERRETERIA, SL
Conforme al que preveu l’article 172 del ROFRJEL, com a cap del Servei, dono la meva
conformitat al contingut de la proposta de resolució precedent i trameto les actuacions al
regidor de l’Àrea per tal que proposi a la Junta de Govern Local, als efectes interessats.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
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d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
37 CG-2014/4880 PROPOSTA. Aprovar un reconeixement de crèdit corresponent a les
factures de l'exercici 2010 de lloguer de comptadors de reg de zones verdes de
manteniment de l'empresa URBASER
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 07/11/2014.
Informe jurídic de data 07/11/2014.
Informe tècnic complementari de data 9/12/2014.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 15/12/2014.
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 per a l’aprovació d’aquests reconeixements de crèdit és la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament atorgada mitjançant acord plenari de
data 12 de juliol de 2011, i, de conformitat amb la sentència del Tribunal Constitucional
161/2013, de 26 de setembre (BOE núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix que, si escau la
seva aprovació, l’acord sigui adoptat en sessió pública de la Junta de Govern Local, previ
dictamen de la comissió informativa competent per raó de la matèria, de conformitat amb
l’article 123 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
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 AQUALOGY
SOLUTIONS, SA ,amb NIF A-08018954, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació
pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2014 N 431 1710 22101
A
201400079399
15.482,98
SEGON.- Aprovar la factura incorporada a l’expedient, la qual correspon al lloguer de
comptadors de reg de zones de manteniment de l’empresa Urbaser, i que ha estat conformada
pel cap de Serveis de Medi Ambient tècnic municipal competent responsable dels treballs i/o
serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient s’ha complert la normativa
de pertinent aplicació:
Núm. Fra Data
Import
Aplic
NIF
Tercer
85048965 01/11/2014 15.482,98
A08018954
AQUALOGY SOLUTIONS, SA
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
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A0801895-4
AQUALOGY SOLUTIONS, SA
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
38 CG-2014/4881 PROPOSTA. Aprovar l'acceptació de l'ajut preacordat amb la
Diputació en el Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015: Reurbanització de carrers (9)
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-Subv-DiBaXGL2012-2015
Expedient-Codi XBMQ: 2014/0001016 – 14/X/112580
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Objecte: Reurbanització de carrers (9) Reurbanització c/ St Josep Oriol i espai urbà al c/
Dipòsit
Import: 850.051,40 €
Antecedents
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de 2012, va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu protocol general, publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona núm. 022012013256 de 8.06.2012.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” és l’instrumento preferent per a
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona i el
seu Protocol general té com a finalitat establir el marc general i la metodologia
d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla de referència.
2. El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 24/07/2012, va aprovar l’adhesió d’aquest
Ajuntament al Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu Protocol general abans
esmentats, d’acord amb la clàusula setzena d’aquest Protocol.
3. La Junta de Govern Local, en sessió de data 28/09/2012 va a aprovar la sol·licitud a la
Diputació de Barcelona de diversos ajuts sobre necessitats a efectes de les Meses de
Concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i d’acord amb el seu Protocol.
L’actuació sol·licitada com a Prioritat 4 va ser la següent:
Títol de la necessitat: Reurbanització de carrers
Àmbit i Programa: Creació d’equipaments i d’infraestructures. Territori i Sostenibilitat
Recurs: Altres projectes de territori i Sostenibilitat
Classe de recurs: Ajuts econòmics
Període de l’aportació: Any 2013 – 2.053.000,00 € // 2014 – 2.005.000,00 €
Cost tota (IVA inclòs): 4.058.000,00 €
4. En data 11/12/2012, el Diputat delegat per a la Cooperació Local va comunicar a
l’ajuntament els preacords adoptats en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 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 19/11/2014 (notificat
a l’ajuntament el 03/12/2014) es va aprovar el següent ajut econòmic i el seu règim de
gestió:
Núm. expedient
2014/0001016
Codi XBMQ
14/X/112580
Promotor
50202 Servei d’Equipaments i Espai Públic
Tipus espedient
440 – XARXA DE GOVERNS LOCALS
Objecte
Reurbanitzacions de carrers (9): Reurbanització c/ St
Josep Oriol i espai urbà al c/ Dipòsit
Destinatari/NIF
Ajuntament de Badalona – P0801500J
Núm. op. comptable
1403002741
Import Total
850.051,40 €
Altres serveis
12200 – Direcció de Serveis de Concertació Local
12001 – Servei de Govern Local
Ref. Interna
UGEA 934 022 782
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S’ha d’assenyalar que la necessitat definida i aprovada com a Reurbanització de carrers (9)
inclou dos actuacions que es van identificar en el formulari de formalització del preacord
(M201), a partir de la selecció dels projectes aprovada en resolució de l’alcalde de data
17/09/2014 i dels corresponents projectes aprovats definitivament.
6. La Intervenció municipal ha informat aquest expedient d’acord amb els articles 213 i
següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Fonaments de dret
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de 2012, va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu protocol general, publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona núm. 022012013256 de 8.06.2012.
2. D’acord amb la Disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, en aquest cas s’aplica la normativa reguladora del règim del
Protocol general anomenat “Xarxa Governs Locals 2012-2015”.
3. D’acord amb l’article 119.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la subvenció ha de ser acceptada pel
beneficiari, a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació.
4. L’òrgan competent per adoptar aquesta resolució és la Junta de Govern Local, facultat
expressament per acord del Ple de l’ajuntament en resolució de data 24 de juliol de 2012,
pel qual, entre d’altres, la facultava per a la tramitació dels acords necessaris per al
desenvolupament del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu Protocol general.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre, informo que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que
l’òrgan competent de la corporació, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- ACCEPTAR l’ajut econòmic concedit per la Diputació de Barcelona en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i aprovat per resolució del Diputat delegat per
a la Cooperació Local de data 18/07/2014, amb el detall següent:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
Ajuntament de Badalona
NIF
P0801500J
Actuació
Reurbanitzacions de carrers (9)
Codi XGL
14/X/112580
Any 2014
850.051,40 €
Àmbit de concertació
Creació d’equipaments i infraestructures
Es fa constar que l’ajut econòmic aprovat no és la totalitat de la quantitat autoritzada pel
preacord de la Mesa de Concertació, ja que inclou l’execució de dos actuacions que seran
executades per l’ens destinatari, que és l’ajuntament.
SEGON.- ACCEPTAR el règim de gestió de l’actuació en els termes que estableix la
resolució que aprova l’ajut i que s’entén incorporat a aquesta acceptació.
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria municipals pel seu
coneixement, als efectes previstos en l’apartat dispositiu tercer i punts 2 a 4 del segon de la
resolució de concessió abans esmentada còpia de la qual s’adjunta a aquesta resolució.
(.../...)
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Junta
de Govern Local RESOL d’acord amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui
aquesta resolució a la Diputació de Barcelona i es comuniqui a la Intervenció i Tresoreria
municipals, per al respectiu coneixement i efectes.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
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39 CG-2014/4882 DICTAMEN. Aprovar el reconeixent de crèdit a favor de BRICOINSA,
SL, per import de 90,87 euros per al pagament de les factures 14094 i 14174 per la
compra de material de ferreteria.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 100306-FEXP2014/000004
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional
Procediment d’adjudicació: FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
Objecte de l’expedient: Pagament de les factures 14.094 i 14.174, de l'empresa BRICOINSA,
SL, per un import de 90,87 €
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme, i
consten a l’expedient, les actuacions següents:
Informe tècnic de data 16/10/2014.
Informe jurídic de data 16/10/2014.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 10/11/2014, 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.- La falta de tramitació de l'expedient de contractació de conformitat amb les normes de la
legislació de contractes de les administracions públiques suposa prescindir total i absolutament
del procediment establert, determinant la nul·litat de ple dret article (62-1-e de la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i com a tal no
convalidables de conformitat amb l'article 67 de la Llei esmentada).
2n.- Del que s'ha exposat és constata que s'ha omès el compliment de les formalitats
establertes, la qual cosa determina la inexistència o nul·litat del contracte.
3r.- No obstant això, aquesta conclusió ha d'ésser matisada per la doctrina jurisprudencial
que harmonitza el formulisme de la contractació administrativa amb el criteri recollit en
l'article 1.254del Codi civil, pel qual tenint en compte que si el contractant ha complert el
que se li va encarregar, si l’ajuntament no abona el seu import és produiria una situació
contraria a la justícia commutativa i un enriquiment injust o sense causa que l'ordenament
jurídic no pot acollir.
4r.- El Tribunal Suprem (STS 11/5/2004, STS 22/1/1975, STS 10/11/1975,STS 9/2/1979,
entre altres) s’ha pronunciat en quan a la qüestió de l’enriquiment injust. La sentencia de 28
de gener de 1956 i la doctrina de la Sala Primera i de la Sala del Contenciós han considerat
com a requisits per a la procedència de l’acció d’enriquiment injust o sense causa els
següents:
a) L’enriquiment o augment del patrimoni del enriquit , constituït per qualsevol avantatge o
atribució patrimonial abocada a produir efectes definitius.
L’empobriment de qui reclama o d’aquell en el nom del qual es reclama, pecuniàriament
apreciable, entès en el seu més ampli sentit, sempre que no provingui del comportament
del que ho sofreix.
b) La 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.
c) 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.
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6è. Conseqüentment, l’ajuntament de Badalona resta obligat en dret a realitzar el pagament
de la factura a dalt ressenyada.
7è. L’òrgan competent per aprovar aquest expedient es la Junta de Govern Local, per
delegació del Ple de la Corporació de data 12/07/2011.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de BRICOINSA S.L., amb
NIF B5847761-3, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2014 N 441 1320 22199
A
201400070662
90,87
SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon a
l’execució dels treballs realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent
responsable dels treballs i/o serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient
s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra
Data
Import
NIF
Tercer
14094
19/03/2014
99,99
B58477613
BRICOINSA, SL
14174
15/05/2014
9,12
B58477613
BRICOINSA, SL
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
B58477613 BRICOINSA, SL
Conforme al que preveu l’article 172 del ROFRJEL, com a cap del Servei, dono la meva
conformitat al contingut de la proposta de resolució precedent i trameto les actuacions al
regidor de l’Àrea per tal que proposi a la Junta de Govern Local, als efectes interessats.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
40 CG-2014/4883 PROPOSTA. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de
Bricoinsa per al pagament de les factures núm. 14378 i 14379 en concepte de material
de ferreteria per import de 485,79 euros.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 100306-FEXP2014/000005
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional
Procediment d’adjudicació: FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
Objecte de l’expedient: Pagament de les factures 14.378 i 14.379, de l'empresa
BRICOINSA, S.L., per un import de 485,79 €
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme, i
consten a l’expedient, les actuacions següents:
Informe tècnic de data 06/11/2014.
Informe jurídic de data 06/11/2014.
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Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 24/11/2014,
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.- La falta de tramitació de l'expedient de contractació de conformitat amb les normes de
la legislació de contractes de les administracions públiques suposa prescindir total i
absolutament del procediment establert, determinant la nul·litat de ple dret article (62-1-e de
la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú i com a tal no convalidables de conformitat amb l'article 67 de la Llei esmentada).
2n.- Del que s'ha exposat és constata que s'ha omès el compliment de les formalitats
establertes, la qual cosa determina la inexistència o nul·litat del contracte.
3r.- No obstant això, aquesta conclusió ha d'ésser matisada per la doctrina jurisprudencial
que harmonitza el formulisme de la contractació administrativa amb el criteri recollit en
l'article 1.254del Codi civil, pel qual tenint en compte que si el contractant ha complert el
que se li va encarregar, si l’ajuntament no abona el seu import és produiria una situació
contraria a la justícia commutativa i un enriquiment injust o sense causa que l'ordenament
jurídic no pot acollir.
4r.- El Tribunal Suprem (STS 11/5/2004, STS 22/1/1975, STS 10/11/1975,STS 9/2/1979,
entre altres) s’ha pronunciat en quan a la qüestió de l’enriquiment injust. La sentencia de 28
de gener de 1956 i la doctrina de la Sala Primera i de la Sala del Contenciós han considerat
com a requisits per a la procedència de l’acció d’enriquiment injust o sense causa els
següents:
L’enriquiment o augment del patrimoni del enriquit , constituït per qualsevol avantatge o
atribució patrimonial abocada a produir efectes definitius.
L’empobriment de qui reclama o d’aquell en el nom del qual es reclama, pecuniàriament
apreciable, entès en el seu més ampli sentit, sempre que no provingui del comportament
del que ho sofreix.
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.
La relació causal entre l’empobriment i l’enriquiment, de forma que aquest sigui l’efecte
d‘aquell. O dit en altres termes que a l’enriquiment segueixi un correlatiu empobriment.
6è. Conseqüentment, l’ajuntament de Badalona resta obligat en dret a realitzar el pagament
de la factura a dalt ressenyada.
7è. L’òrgan competent per aprovar aquest expedient es, prèvia declaració d’urgència, la
Junta de Govern Local en sessió pública, per delegació del Ple de la Corporació de data
12/07/2011.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local en sessió pública, prèvia declaració d’urgència, adopti la següent
proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Declarar la urgència de l’expedient
SEGON.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de BRICOINSA S.L., amb
NIF B5847761-3, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2014 N 441 1320 22199
A
201400079354
485,79
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TERCER.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon a
l’execució dels treballs realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent
responsable dels treballs i/o serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a
l’expedient s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra
Data
Import
NIF
Tercer
14378
28/10/2014
144,51
B58477613
BRICOINSA, SL
14379
28/10/2014
341,28
B58477613
BRICOINSA, SL
QUART.- Donar compte d’aquesta aprovació a la propera sessió de la CIAMB del Territori.
CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució a:
B5847761-3
BRICOINSA S.L.
(.../...)
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
41 CG-2014/4884 DICTAMEN. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdits a
PRESCENIC, TRIFUSIÓ I MEDIA MUSIC, per imports de 2.395,80, 5.529,70 i 969,86
euros, per pagament de factures corresponents a l’execució de la Fira de la
Solidaritat.
RESOLUCIÓ
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixements de crèdits.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Fets
Les factures a les quals es fa referència a la present proposta de resolució corresponen a
reconeixement de crèdits per serveis efectivament prestats per la execució de Fira de la
Solidaritat, la qual cosa ha restat justificada als respectius expedient mitjançant els informes
tècnics corresponents,.
Els expedients han estat informats jurídicament, i han estat sotmesos a la fiscalització
prèvia del senyor interventor municipal, obrant a cadascun d’ells el corresponen informe
tots ells de data 10/112014, i amb el següent contingut ““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 jurídics
1r.- La falta de tramitació de l'expedient de contractació de conformitat amb les normes de
la legislació de contractes de les administracions públiques suposa prescindir total i
absolutament del procediment establert, determinant la nul·litat de ple dret article (62-1-e de
la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú i com a tal no convalidables de conformitat amb l'article 67 de la Llei esmentada).
2n.- Del que s'ha exposat és constata que s'ha omès el compliment de les formalitats
establertes, la qual cosa determina la inexistència o nul·litat del contracte.
3r.- No obstant això, aquesta conclusió ha d'ésser matisada per la doctrina jurisprudencial
que harmonitza el formulisme de la contractació administrativa amb el criteri recollit en
l'article 1.254del Codi civil, pel qual tenint en compte que si el contractant ha complert el
que se li va encarregar, si l’ajuntament no abona el seu import és produiria una situació
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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:
L’enriquiment o augment del patrimoni del enriquit , constituït per qualsevol avantatge o
atribució patrimonial abocada a produir efectes definitius.
L’empobriment de qui reclama o d’aquell en el nom del qual es reclama, pecuniàriament
apreciable, entès en el seu més ampli sentit, sempre que no provingui del comportament
del que ho sofreix.
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.
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 per aprovar aquest expedient es la Junta de Govern Local, per
delegació del Ple de la Corporació de data 12/07/2011.
Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s’hagi pogut incórrer en
la tramitació dels expedients que provoquen les emissions de les factures indicades
conforme les previsions de l’article. 41 i concordant de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim, jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
La Llei 30/1992 de RJAPPAC, disposa al seu article Article 73, “El órgano administrativo
que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación,
podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima
conexión”.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ.
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de
Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.Aprovar els expedients de reconeixement de crèdit a favor de les empreses que a
continuació es relacionen:
Núm. Fra
0214

Núm. Fra
234/14

Núm. Fra
214/209

Data
8/10/2014

Data
10/10/2014

Data
14/10/2014

Import
Aplic
2.395,80 2014 N 440 1694 22799
Exp. Núm,

Nif
Tercer
J63881304
PRESCENIC, LAB. CULT., SL
Aplicacions Pressupostàries

103487-FEXP2014/000004
Import
Aplic
5.529,70 2014N440169422799
Exp. Núm,
103487-FEXP2014/000005

2014 N 440 1694 22799
A
Nif
Tercer
B61789491 TRIFUSIÓ PROJECTES CULTURALS
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
2014 N 440 1694 22799
A
Nif
Tercer
B62647177 MEDIA MUSIC IMPORTS SL
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op

Import
969,86

Aplic
2014N440169221000
Exp. Núm,
103487-FEXP2014/000006

2014N440169221000

Id.Op

A

SEGON.- Comunicar aquesta resolució a:
J63881304 PRESCENIC, LABORATORI CULTURAL., SCP
B61789491 TRIFUSIÓ PROJECTES CULTURALS
B62647177 MEDIA MUSIC IMPORTS SL
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Núm. Op

Import

201400078208 2.395,8

Núm. Op
Import
201400078287 5.529,70

Núm. Op

Import

201400078830 969,86
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Conforme al que preveu l’article 172 del ROFRJEL, com a cap del Servei, dono la meva
conformitat al contingut de la proposta de resolució precedent i trameto les actuacions al
regidor de l’Àrea per tal que proposi a la Junta de Govern Local, als efectes interessats.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
42 CG-2014/4885 PROPOSTA. Aprovar el reconeixement de crèdit per import de 16,00
euros a favor de SEVILLA RTC SL, pagament de factura 13380 per subministrament
d'una font d'alimentació.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 100306-FEXP2014/000006
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional
Procediment d’adjudicació FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
Objecte de l’expedient: Pagament factura núm. 13.380 de data 10/11/14, per un import de
16,00 €
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme, i
consten a l’expedient, les actuacions següents:
Informe tècnic de data 21/11/2014.
Informe jurídic de data 28/11/2014.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 09/12/2014,
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.- La falta de tramitació de l'expedient de contractació de conformitat amb les normes de
la legislació de contractes de les administracions públiques suposa prescindir total i
absolutament del procediment establert, determinant la nul·litat de ple dret article (62-1-e de
la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú i com a tal no convalidables de conformitat amb l'article 67 de la Llei esmentada).
2n.- Del que s'ha exposat és constata que s'ha omès el compliment de les formalitats
establertes, la qual cosa determina la inexistència o nul·litat del contracte.
3r.- No obstant això, aquesta conclusió ha d'ésser matisada per la doctrina jurisprudencial
que harmonitza el formulisme de la contractació administrativa amb el criteri recollit en
l'article 1.254del Codi civil, pel qual tenint en compte que si el contractant ha complert el
que se li va encarregar, si l’ajuntament no abona el seu import és produiria una situació
contraria a la justícia commutativa i un enriquiment injust o sense causa que l'ordenament
jurídic no pot acollir.
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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:
L’enriquiment o augment del patrimoni del enriquit , constituït per qualsevol avantatge o
atribució patrimonial abocada a produir efectes definitius.
L’empobriment de qui reclama o d’aquell en el nom del qual es reclama, pecuniàriament
apreciable, entès en el seu més ampli sentit, sempre que no provingui del comportament
del que ho sofreix.
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.
La relació causal entre l’empobriment i l’enriquiment, de forma que aquest sigui l’efecte
d‘aquell. O dit en altres termes que a l’enriquiment segueixi un correlatiu empobriment.
6è. Conseqüentment, l’ajuntament de Badalona resta obligat en dret a realitzar el pagament
de la factura a dalt ressenyada.
7è. L’òrgan competent per aprovar aquest expedient es, prèvia declaració d’urgència, la
Junta de Govern Local en sessió pública, per delegació del Ple de la Corporació de data
12/07/2011
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Declarar la urgència de l’expedient
SEGON.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de SEVILLA RTC SL, amb
NIF B6611984-3, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2014 N 441 1320 22199
A
201400081780
16,00
TERCER.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon a
l’execució dels treballs realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent
responsable dels treballs i/o serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a
l’expedient s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra
Data
Import
NIF
Tercer
13.380
10/11/2014
16,00
B66119843
SEVILLA RTC, SL
QUART.-Donar compte d’aquesta aprovació a la propera sessió de la CIAMB del Territori.
CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució a:
B66119843
SEVILLA RTC, SL
(.../...)
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
43 CG-2014/4886 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per import de 847,00
euros pel concepte de reparació de l'aire condicionat de la Guàrdia Urbana.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Ajuntament de Badalona –Secretaria General - Actes Sessió núm. 58/ 30-12-14
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

83

Secretaria General

Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 103487-FEXP2014/000007
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 19/DESP-6/14
Procediment d’adjudicació: FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
Objecte de l’expedient: Pagament de la factura 2014/00030
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme, i
consten a l’expedient, les actuacions següents:
Informe tècnic de data 27/10/2014.
Informe jurídic de data 03/11/2014.
Informe de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
10/11/2014, en el qual diu “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.- Del que s'ha exposat és constata que s'ha omès el compliment de les formalitats
establertes, la qual cosa determina la inexistència o nul·litat del contracte.
4t.- No obstant això, aquesta conclusió ha d'ésser matisada per la doctrina jurisprudencial
que harmonitza el formulisme de la contractació administrativa amb el criteri recollit en
l'article 1.254del Codi civil, pel qual tenint en compte que si el contractant ha complert el
que se li va encarregar, si l’ajuntament no abona el seu import és produiria una situació
contraria a la justícia commutativa i un enriquiment injust o sense causa que l'ordenament
jurídic no pot acollir.
5è.- 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:
L’enriquiment o augment del patrimoni del enriquit , constituït per qualsevol avantatge o
atribució patrimonial abocada a produir efectes definitius.
L’empobriment de qui reclama o d’aquell en el nom del qual es reclama, pecuniàriament
apreciable, entès en el seu més ampli sentit, sempre que no provingui del comportament
del que ho sofreix.
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.
La falta de causa o de justificació de l’enriquiment i del correlatiu empobriment.
6è.- 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.
7è. Conseqüentment, l’ajuntament de Badalona resta obligat en dret a realitzar el pagament
de la factura a dalt ressenyada.
8è. L’òrgan competent per aprovar aquest expedient es la Junta de Govern Local, per
delegació del Ple de la Corporació de data 12/07/2011.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
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En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de FRANCISCO
FERNÀNDEZ GARCIA, amb NIF 46703435A, i la despesa corresponent contreta a
l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2014 N 441 1320 21200
A
201400078986
847,00
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
Data
Import
NIF
Tercer
2014/00030
23/09/2014
847,00
46703435A FRANCISCO FERNÀNDEZ GARCIA
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
46703435A
FRANCISCO FERNÀNDEZ GARCIA
Conforme al que preveu l’article 172 del ROFRJEL, com a cap del Servei, dono la meva
conformitat al contingut de la proposta de resolució precedent i trameto les actuacions al
regidor de l’Àrea per tal que proposi a la Junta de Govern Local, als efectes interessats.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
44 CG-2014/4887 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a PINTURAS
CORBACHO DECORACION, SL per la compra de material divers de ferreteria
Identificació de l'expedient
Tipus de document: Proposta-Resolució d’aprovació de despesa i factura
Òrgan que resol: el regidor de Seguretat,Convivència i Participació
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Expedient: 103415-FEXP2014/000007
Ref.Addicional: 142/KPCC-38/14
Interessat: PINTURAS CORBACHO S.L. NIF B6049467-1
Fets
Consten a l’expedient:
Informe tècnic de motivació de data 27/11/2014
Informe jurídic de data 27/11/2014
Informe d’Intervenció de data 03/12/2014
Informe de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
3/12/2014, en el qual diu “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”.
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En relació a l’expedient de despesa de referència 103415-FEXP2014/000007 amb
l'empresa PINTURAS CORBACHO S.L. NIF B6049467-1, per Factura de material de
ferreteria per a Centres Cívics, l’empresa ha presentat la relació de factures que es detallen
a la proposta.
Fonaments de dret
1r.- La falta de tramitació de l’expedient de contractació de conformitat amb les normes de
la legislació de contractes de les administracions públiques suposa prescindir total i
absolutament del procediment establert, determinant la nul·litat de ple dret (article 32a) del
TRLCSP, en relació amb el 62-1-e de la Llei de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú) i com a tal no convalidables de conformitat
amb l’article 67 de la Llei esmentada.
2n.- Del que s’ha exposat és constata que s’ha omès el compliment de les formalitats
establertes al Text refós de la llei de contractes de les administracions públiques, la qual
cosa determina la inexistència o nul·litat del contracte.
3r.- No obstant això, aquesta conclusió ha d’ésser matisada per la doctrina jurisprudencial
que harmonitza el formulisme de la contractació administrativa amb el criteri recollit en
l’article 1.254del Codi civil, pel qual tenint en compte que si el contractant ha complert el
que se li va encarregar, si l’Ajuntament no abona el seu import és produiria una situació
contraria a la justícia commutativa i un enriquiment injust o sense causa que l’ordenament
jurídic no pot acollir.
4t.- 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:
L’enriquiment o augment del patrimoni del enriquit, constituït per qualsevol avantatge o
atribució patrimonial abocada a produir efectes definitius.
L’empobriment de qui reclama o d’aquell en el nom del qual es reclama, pecuniàriament
apreciable, entès en el seu més ampli sentit, sempre que no provingui del comportament
del que ho sofreix.
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.
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 resta obligat en dret a realitzar el pagament de la factura
ressenyada per un import total de 60.20€ a l’empresa, PINTURAS CORBACHO, SL, NIF
B60494671, realitzadora de l’esmentat servei.
7è. L’òrgan competent per resoldre aquest expedient és la Junta de Govern Local, per
delegació de competències del Ple de dat a 12 de juliol de 2011.
Conclusió i proposta de resolució
A la vista de tot l'exposat i salvant un altre criteri fonamentat en Dret, en l'expedient de
referència concorren tots els tràmits contractuals i pressupostaris necessaris per tramitar,
aprovar la despesa, la present relació de factures i ordenar-ne el pagament, i, d'acord amb
l'article 172 del Reglament d'organització , funcionament i règim jurídic de les entitats locals
(RD 2568/1986, de 28 de novembre) , es proposa a l'adopció de la resolució següent:
Primer.- Aprovar l’expedient de despesa 103415-FEXP2014/000007, corresponent a
Factura de material de ferreteria per a Centres Cívics, contret a les aplicacions
pressupostàries següents:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm.Operació
Import
2014 N 440 3341 21200
A
201400086201
60,20
Segon.- Vista la relació de factures incorporades a l’expedient, i que han estat conformades
pel tècnic municipal competent, a l’expedient s’ha complert la normativa de pertinent
aplicació, procedeix aprova la relació de factures següent presentada per l'empresa
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PINTURAS CORBACHO S.L. ,amb NIF B6049467-1, i abonar-la en els termes que
determina la Llei:
Num.Fra

Data

A/116983

06/03/2014

Import
60,20

Aplicacions
pressupostàries

Nif
B60494671

Tercer
PINTURAS CORBACHO
DECORACION, SL

Tercer.- Notificar la resolució a l'interessat i comunicar-la al departament gestor del
contracte i a la Intervenció i Tresoreria municipals, per al respectiu coneixement i efectes.
(.../...)
RESOLUCIÓ
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,
resolc de conformitat i la converteixo en resolució.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
45 CG-2014/4888 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a Grifell, SA en
concepte de desembossament urgentment de l'arqueta del Centre Cívic de la Morera.
Identificació de l'expedient
Tipus de document: Proposta-Resolució d’aprovació de despesa i factura
Òrgan que resol: el regidor de Seguretat,Convivència i Participació
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Expedient: 103415-FEXP2014/000002
Ref. Addicional: 61/KPCC-25/14
Interessat: GRIFELL, SA NIF A0862385-2
RESOLUCIÓ
Fets
Consten a l’expedient:
Informe tècnic de motivació de data 27/11/2014
Informe jurídic de data 27/11/2014
Informe d’Intervenció de data 02/12/2014
Informe de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
02/12/2014, en el qual diu “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”.
En relació a l’expedient de despesa de referència 103415-FEXP2014/000002 amb
l'empresa GRIFELL, SA NIF A0862385-2, per Desembussar arqueta del Centre Cívic de la
Morera, l’empresa ha presentat la relació de factures que es detallen a la proposta.
Fonaments de dret
1r.- La falta de tramitació de l’expedient de contractació de conformitat amb les normes de
la legislació de contractes de les administracions públiques suposa prescindir total i
absolutament del procediment establert, determinant la nul·litat de ple dret (article 32a) del
TRLCSP, en relació amb el 62-1-e de la Llei de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú) i com a tal no convalidables de conformitat
amb l’article 67 de la Llei esmentada.
2n.- Del que s’ha exposat és constata que s’ha omès el compliment de les formalitats
establertes al Text refós de la llei de contractes de les administracions públiques, la qual
cosa determina la inexistència o nul·litat del contracte.
3r.- No obstant això, aquesta conclusió ha d’ésser matisada per la doctrina jurisprudencial
que harmonitza el formulisme de la contractació administrativa amb el criteri recollit en
l’article 1.254del Codi civil, pel qual tenint en compte que si el contractant ha complert el
que se li va encarregar, si l’Ajuntament no abona el seu import és produiria una situació
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contraria a la justícia commutativa i un enriquiment injust o sense causa que l’ordenament
jurídic no pot acollir.
4t.- 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:
L’enriquiment o augment del patrimoni del enriquit, constituït per qualsevol avantatge o
atribució patrimonial abocada a produir efectes definitius.
L’empobriment de qui reclama o d’aquell en el nom del qual es reclama, pecuniàriament
apreciable, entès en el seu més ampli sentit, sempre que no provingui del comportament
del que ho sofreix.
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.
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 resta obligat en dret a realitzar el pagament de la factura
ressenyada per un import total de 217,80€ a l’empresa, Grifell, SA, NIF A08623852,
realitzadora de l’esmentat servei.
7è. L’òrgan competent per resoldre aquest expedient és la Junta de Govern Local, per
delegació de competències del Ple de dat a 12 de juliol de 2011.
Conclusió i proposta de resolució
A la vista de tot l'exposat i salvant un altre criteri fonamentat en Dret, en l'expedient de
referència concorren tots els tràmits contractuals i pressupostaris necessaris per tramitar,
aprovar la despesa, la present relació de factures i ordenar-ne el pagament, i, d'acord amb
l'article 172 del Reglament d'organització , funcionament i règim jurídic de les entitats locals
(RD 2568/1986, de 28 de novembre) , es proposa a l'adopció de la resolució següent:
Primer.- Aprovar l’expedient de despesa 103415-FEXP2014/000002, corresponent a
Desembussar arqueta del Centre Cívic de la Morera, contret a les aplicacions
pressupostàries següents:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm.Operació
Import
2014 N 440 3341 21200
A
201400086176
217,80
Segón.- Vista la relació de factures incorporades a l’expedient, i que han estat conformades
pel tècnic municipal competent, a l’expedient s’ha complert la normativa de pertinent
aplicació, procedeix aprova la relació de factures següent presentada per l'empresa
GRIFELL, SA ,amb NIF A0862385-2, i abonar-la en els termes que determina la Llei:
Num.Fra Data
Import Aplicacions pressupostàries Nif
Tercer
140816
20/05/2014 217,80
A08623852 GRIFELL, SA
Tercer.- Notificar la resolució a l'interessat i comunicar-la al departament gestor del
contracte i a la Intervenció i Tresoreria municipals, per al respectiu coneixement i efectes.
Conforme al que preveu l’article 172 el 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 previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àmbit
del Territori, proposi a la Junta de Govern Local, en sessió pública, als efectes interessats.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen a la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n’ordeno la tramitació,
RESOLUCIÓ
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,
resolc de conformitat i la converteixo en resolució.
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Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
46 CG-2014/4889 DICTAMEN. Aprovar un reconeixement de crèdit a BRICOINSA en
concepte de despeses diverses de material de ferreteria.
Tipus de document: Proposta-Resolució d’aprovació de despesa i factura
Òrgan que resol: el regidor de Seguretat,Convivència i Participació
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Expedient: 103415-FEXP2014/000004
Ref.Addicional: 139/KPCC-35/14
Interessat: BRICOINSA S.L. NIF B5847761-3
RESOLUCIÓ
Fets
Consten a l’expedient:
Informe tècnic de motivació de data 27/11/2014
Informe jurídic de data 27/11/2014
Informe d’Intervenció de data 03/12/2014
Informe de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
3/12/2014, en el qual diu “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”.
En relació a l’expedient de despesa de referència 103415-FEXP2014/000004 amb l'empresa
BRICOINSA S.L. NIF B5847761-3, per Factures diverses de material de ferreteria per a
Centres Cívics, l’empresa ha presentat la relació de factures que es detallen a la proposta.
Fonaments de dret
1r.- La falta de tramitació de l’expedient de contractació de conformitat amb les normes de
la legislació de contractes de les administracions públiques suposa prescindir total i
absolutament del procediment establert, determinant la nul·litat de ple dret (article 32a) del
TRLCSP, en relació amb el 62-1-e de la Llei de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú) i com a tal no convalidables de conformitat
amb l’article 67 de la Llei esmentada.
2n.- Del que s’ha exposat és constata que s’ha omès el compliment de les formalitats
establertes al Text refós de la llei de contractes de les administracions públiques, la qual
cosa determina la inexistència o nul·litat del contracte.
3r.- No obstant això, aquesta conclusió ha d’ésser matisada per la doctrina jurisprudencial
que harmonitza el formulisme de la contractació administrativa amb el criteri recollit en
l’article 1.254del Codi civil, pel qual tenint en compte que si el contractant ha complert el
que se li va encarregar, si l’Ajuntament no abona el seu import és produiria una situació
contraria a la justícia commutativa i un enriquiment injust o sense causa que l’ordenament
jurídic no pot acollir.
4t.- 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.
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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 resta obligat en dret a realitzar el pagament de les
factures ressenyades per un import total de 739,95€ a l’empresa, BRICOINSA, SL, NIF
B58477613, realitzadora de l’esmentat servei.
7è. L’òrgan competent per resoldre aquest expedient és la Junta de Govern Local, per
delegació de competències del Ple de dat a 12 de juliol de 2011.
Conclusió i proposta de resolució
A la vista de tot l'exposat i salvant un altre criteri fonamentat en Dret, en l'expedient de
referència concorren tots els tràmits contractuals i pressupostaris necessaris per tramitar,
aprovar la despesa, la present relació de factures i ordenar-ne el pagament, i, d'acord amb
l'article 172 del Reglament d'organització , funcionament i règim jurídic de les entitats locals
(RD 2568/1986, de 28 de novembre) , es proposa a l'adopció de la resolució següent:
Primer.- Aprovar l’expedient de despesa 103415-FEXP2014/000004, corresponent a
Factures diverses de material de ferreteria per a Centres Cívics, contret a les aplicacions
pressupostàries següents:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm.Operació
Import
2014 N 440 3341 21200
A
201400087039
739,95
Segon.- Vista la relació de factures incorporades a l’expedient, i que han estat conformades
pel tècnic municipal competent, a l’expedient s’ha complert la normativa de pertinent
aplicació, procedeix aprova la relació de factures següent presentada per l'empresa
BRICOINSA S.L. ,amb NIF B5847761-3, i abonar-la en els termes que determina la Llei:
Num.Fra
14097
14106
14170
14175
14186
14230
14236
14325
14409

Data
19/03/2014
28/03/2014
13/05/2014
15/05/2014
27/05/2014
17/06/2014
27/06/2014
12/09/2014
06/11/2014

Import
9,99
12,00
1,17
0,36
41,93
171,99
37,59
157,30
310,68

Aplicacions pressupostàries

Abonament
Abonament

Nif
B58477613
B58477613
B58477613
B58477613
B58477613
B58477613
B58477613
B58477613
B58477613

Tercer
BRICOINSA, SL
BRICOINSA, SL
BRICOINSA, SL
BRICOINSA, SL
BRICOINSA, SL
BRICOINSA, SL
BRICOINSA, SL
BRICOINSA, SL
BRICOINSA, SL

Tercer.- Notificar la resolució a l'interessat i comunicar-la al departament gestor del contracte i
a la Intervenció i Tresoreria municipals, per al respectiu coneixement i efectes.
Conforme al que preveu l’article 172 el 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 previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àmbit
del Territori, proposi a la Junta de Govern Local, en sessió pública, als efectes interessats.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen a la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n’ordeno la tramitació,
RESOLUCIÓ
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,
resolc de conformitat i la converteixo en resolució.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
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47 CG-2014/4890 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a FAIN
ASCENSORES, SA, en concepte de manteniment de l'ascensor del Centre Cívic de
Sant Roc durant l'any 2014.
Identificació de l'expedient
Tipus de document: Proposta-Resolució d’aprovació de despesa i factura
Òrgan que resol: el regidor de Seguretat,Convivència i Participació
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Expedient: 103415-FEXP2014/000003
Ref.Addicional: 132/KPCC-32/14
Interessat: FAIN ASCENSORES, SA NIF A2830348-5
RESOLUCIÓ
Fets
Consten a l’expedient:
Informe tècnic de motivació de data 27/11/2014
Informe jurídic de data 27/11/2014
Informe d’Intervenció de data 03/12/2014
Informe de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
3/12/2014, en el qual diu “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”.
En relació a l’expedient de despesa de referència 103415-FEXP2014/000003 amb
l'empresa FAIN ASCENSORES, SA NIF A2830348-5, per Manteniment de l'ascensor del
Centre Cívic de Sant Roc 2014, l’empresa ha presentat la relació de factures que es
detallen a la proposta.
Fonaments de dret
1r.- La falta de tramitació de l’expedient de contractació de conformitat amb les normes de
la legislació de contractes de les administracions públiques suposa prescindir total i
absolutament del procediment establert, determinant la nul·litat de ple dret (article 32a) del
TRLCSP, en relació amb el 62-1-e de la Llei de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú) i com a tal no convalidables de conformitat
amb l’article 67 de la Llei esmentada.
2n.- Del que s’ha exposat és constata que s’ha omès el compliment de les formalitats
establertes al Text refós de la llei de contractes de les administracions públiques, la qual
cosa determina la inexistència o nul·litat del contracte.
3r.- No obstant això, aquesta conclusió ha d’ésser matisada per la doctrina jurisprudencial
que harmonitza el formulisme de la contractació administrativa amb el criteri recollit en
l’article 1.254del Codi civil, pel qual tenint en compte que si el contractant ha complert el
que se li va encarregar, si l’Ajuntament no abona el seu import és produiria una situació
contraria a la justícia commutativa i un enriquiment injust o sense causa que l’ordenament
jurídic no pot acollir.
4t.- 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:
L’enriquiment o augment del patrimoni del enriquit, constituït per qualsevol avantatge o
atribució patrimonial abocada a produir efectes definitius.
L’empobriment de qui reclama o d’aquell en el nom del qual es reclama, pecuniàriament
apreciable, entès en el seu més ampli sentit, sempre que no provingui del comportament
del que ho sofreix.
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.
5è.- Constatada l'efectiva realització per l’empresa del servei encomanat, segons la
documentació que s’acompanya, no poden restar sense la corresponent compensació
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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 resta obligat en dret a realitzar el pagament de la factura
ressenyada per un import total de 1.879,76€ a l’empresa, FAIN ASCENSORES, SA, NIF
A28303485, realitzadora de l’esmentat servei.
7è. L’òrgan competent per resoldre aquest expedient és la Junta de Govern Local, per
delegació de competències del Ple de dat a 12 de juliol de 2011.
Conclusió i proposta de resolució
A la vista de tot l'exposat i salvant un altre criteri fonamentat en Dret, en l'expedient de
referència concorren tots els tràmits contractuals i pressupostaris necessaris per tramitar,
aprovar la despesa, la present relació de factures i ordenar-ne el pagament, i, d'acord amb
l'article 172 del Reglament d'organització , funcionament i règim jurídic de les entitats locals
(RD 2568/1986, de 28 de novembre) , es proposa a l'adopció de la resolució següent:
Primer.- Aprovar l’expedient de despesa 103415-FEXP2014/000003, corresponent a
Manteniment de l'ascensor del Centre Cívic de Sant Roc 2014, contret a les aplicacions
pressupostàries següents:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm.Operació
Import
2014 N 440 3341 21200
A
201400086157
1.879,76
Segón.- Vista la relació de factures incorporades a l’expedient, i que han estat conformades
pel tècnic municipal competent, a l’expedient s’ha complert la normativa de pertinent
aplicació, procedeix aprova la relació de factures següent presentada per l'empresa FAIN
ASCENSORES, SA ,amb NIF A2830348-5, i abonar-la en els termes que determina la Llei:
Num. Fra

Data

Import

510479045

01/01/2014

469,94

Aplicacions
pressupostàries
1er. trimestre’2014

510516494

01/04/2014

469,94

2on. trimestre’2014

510563690

01/07/2014

469,94

3er. trimestre’2014

510604106

01/10/2014

469,94

4rt trimestre’2014

Nif

Tercer

A2830348
5
A2830348
5
A2830348
5
A2830348
5

FAIN
SA
FAIN
SA
FAIN
SA
FAIN
SA

ASCENSORES,
ASCENSORES,
ASCENSORES,
ASCENSORES,

Tercer.- Notificar la resolució a l'interessat i comunicar-la al departament gestor del
contracte i a la Intervenció i Tresoreria municipals, per al respectiu coneixement i efectes.
(.../...)
RESOLUCIÓ
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,
resolc de conformitat i la converteixo en resolució.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
48 CG-2014/4891 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a SUGEBE, SL en
conceptes de despeses diverses de materials de ferreteria.
Identificació de l'expedient
Tipus de document: Proposta-Resolució d’aprovació de despesa i factura
Òrgan que resol: el regidor de Seguretat,Convivència i Participació
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Expedient: 103415-FEXP2014/000006
Ref.Addicional: 141/KPCC-37/14
Interessat: SUGEBE, SL NIF B6038745-3
RESOLUCIÓ
Fets
Consten a l’expedient:
Informe tècnic de motivació de data 27/11/2014
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Informe jurídic de data 27/11/2014
Informe d’Intervenció de data 03/12/2014
Informe de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
3/12/2014, en el qual diu “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”.
En relació a l’expedient de despesa de referència 103415-FEXP2014/000006 amb l'empresa
SUGEBE, SL NIF B6038745-3, per Factura de material divers de ferreteria per a Centres
Cívics, l’empresa ha presentat la relació de factures que es detallen a la proposta.
Fonaments de dret
1r.- La falta de tramitació de l’expedient de contractació de conformitat amb les normes de
la legislació de contractes de les administracions públiques suposa prescindir total i
absolutament del procediment establert, determinant la nul·litat de ple dret (article 32a) del
TRLCSP, en relació amb el 62-1-e de la Llei de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú) i com a tal no convalidables de conformitat
amb l’article 67 de la Llei esmentada.
2n.- Del que s’ha exposat és constata que s’ha omès el compliment de les formalitats
establertes al Text refós de la llei de contractes de les administracions públiques, la qual
cosa determina la inexistència o nul·litat del contracte.
3r.- No obstant això, aquesta conclusió ha d’ésser matisada per la doctrina jurisprudencial
que harmonitza el formulisme de la contractació administrativa amb el criteri recollit en
l’article 1.254del Codi civil, pel qual tenint en compte que si el contractant ha complert el
que se li va encarregar, si l’Ajuntament no abona el seu import és produiria una situació
contraria a la justícia commutativa i un enriquiment injust o sense causa que l’ordenament
jurídic no pot acollir.
4t.- 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:
d) L’enriquiment o augment del patrimoni del enriquit, constituït per qualsevol avantatge o
atribució patrimonial abocada a produir efectes definitius.
e) 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.
f) 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.
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 resta obligat en dret a realitzar el pagament de la factura
ressenyada per un import total de 49,79€ a l’empresa, SUGEBE, SL, NIF B60387463,
realitzadora de l’esmentat servei.
7è. L’òrgan competent per resoldre aquest expedient és la Junta de Govern Local, per
delegació de competències del Ple de dat a 12 de juliol de 2011.
Conclusió i proposta de resolució
A la vista de tot l'exposat i salvant un altre criteri fonamentat en Dret, en l'expedient de
referència concorren tots els tràmits contractuals i pressupostaris necessaris per tramitar,
aprovar la despesa, la present relació de factures i ordenar-ne el pagament, i, d'acord amb
l'article 172 del Reglament d'organització , funcionament i règim jurídic de les entitats locals
(RD 2568/1986, de 28 de novembre) , es proposa a l'adopció de la resolució següent:
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Primer.- Aprovar l’expedient de despesa 103415-FEXP2014/000006, corresponent a
Factura de material divers de ferreteria per a Centres Cívics, contret a les aplicacions
pressupostàries següents:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm.Operació
Import
2014 N 440 9240 21200
A
201400086200
49,79
Segón.- Vista la relació de factures incorporades a l’expedient, i que han estat conformades
pel tècnic municipal competent, a l’expedient s’ha complert la normativa de pertinent
aplicació, procedeix aprova la relació de factures següent presentada per l'empresa
SUGEBE, SL ,amb NIF B6038745-3, i abonar-la en els termes que determina la Llei:
Num.Fra
Data
Import Apli. pressupostàries
Nif
Tercer
404000805 31/08/14
49.79
B60387453
SUGEBE, SL
Tercer.- Notificar la resolució a l'interessat i comunicar-la al departament gestor del contracte i
a la Intervenció i Tresoreria municipals, per al respectiu coneixement i efectes.
Conforme al que preveu l’article 172 el 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 previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àmbit
del Territori, proposi a la Junta de Govern Local, en sessió pública, als efectes interessats.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen a la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n’ordeno la tramitació,
RESOLUCIÓ
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,
resolc de conformitat i la converteixo en resolució.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
49 CG-2014/4892 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a DIN 933 en
concepte de despeses diverses de material de ferreteria
Identificació de l'expedient
Tipus de document: Proposta-Resolució d’aprovació de despesa i factura
Òrgan que resol: el regidor de Seguretat,Convivència i Participació
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Expedient: 103415-FEXP2014/000005
Ref.Addicional: 140/KPCC-36/14
Interessat: DIN 933 SL NIF B6595807-6
RESOLUCIÓ
Fets
Consten a l’expedient:
Informe tècnic de motivació de data 27/11/2014
Informe jurídic de data 27/11/2014
Informe d’Intervenció de data 03/12/2014
Informe de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
3/12/2014, en el qual diu “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”.
En relació a l’expedient de despesa de referència 103415-FEXP2014/000005 amb
l'empresa DIN 933 SL NIF B6595807-6, per Factura de material divers de ferreteria per a
Centres Cívics, l’empresa ha presentat la relació de factures que es detallen a la proposta.
Fonaments de dret
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1r.- La falta de tramitació de l’expedient de contractació de conformitat amb les normes de
la legislació de contractes de les administracions públiques suposa prescindir total i
absolutament del procediment establert, determinant la nul·litat de ple dret (article 32a) del
TRLCSP, en relació amb el 62-1-e de la Llei de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú) i com a tal no convalidables de conformitat
amb l’article 67 de la Llei esmentada.
2n.- Del que s’ha exposat és constata que s’ha omès el compliment de les formalitats
establertes al Text refós de la llei de contractes de les administracions públiques, la qual
cosa determina la inexistència o nul·litat del contracte.
3r.- No obstant això, aquesta conclusió ha d’ésser matisada per la doctrina jurisprudencial
que harmonitza el formulisme de la contractació administrativa amb el criteri recollit en
l’article 1.254del Codi civil, pel qual tenint en compte que si el contractant ha complert el
que se li va encarregar, si l’Ajuntament no abona el seu import és produiria una situació
contraria a la justícia commutativa i un enriquiment injust o sense causa que l’ordenament
jurídic no pot acollir.
4t.- 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:
L’enriquiment o augment del patrimoni del enriquit, constituït per qualsevol avantatge o
atribució patrimonial abocada a produir efectes definitius.
L’empobriment de qui reclama o d’aquell en el nom del qual es reclama, pecuniàriament
apreciable, entès en el seu més ampli sentit, sempre que no provingui del comportament
del que ho sofreix.
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.
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 resta obligat en dret a realitzar el pagament de la factura
ressenyada per un import total de 52,86€ a l’empresa, DIN 933, SL, NIF B65958076,
realitzadora de l’esmentat servei.
7è. L’òrgan competent per resoldre aquest expedient és la Junta de Govern Local, per
delegació de competències del Ple de dat a 12 de juliol de 2011.
Conclusió i proposta de resolució
A la vista de tot l'exposat i salvant un altre criteri fonamentat en Dret, en l'expedient de
referència concorren tots els tràmits contractuals i pressupostaris necessaris per tramitar,
aprovar la despesa, la present relació de factures i ordenar-ne el pagament, i, d'acord amb
l'article 172 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
(RD 2568/1986, de 28 de novembre), es proposa a l'adopció de la resolució següent:
Primer.- Aprovar l’expedient de despesa 103415-FEXP2014/000005, corresponent a
Factura de material divers de ferreteria per a Centres Cívics, contret a les aplicacions
pressupostàries següents:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm.Operació
Import
2014 N 440 3341 21200
A
201400086197
52,86
Segon.- Vista la relació de factures incorporades a l’expedient, i que han estat conformades
pel tècnic municipal competent, a l’expedient s’ha complert la normativa de pertinent
aplicació, procedeix aprova la relació de factures següent presentada per l'empresa DIN
933 SL ,amb NIF B6595807-6, i abonar-la en els termes que determina la Llei:
Num.Fra
20130236

Data
30/08/2014

Import
52,86

Aplicacions pressupostàries

Nif
B65958076

Tercer
DIN 933, SL

Tercer.- Notificar la resolució a l'interessat i comunicar-la al departament gestor del
contracte i a la Intervenció i Tresoreria municipals, per al respectiu coneixement i efectes.
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Conforme al que preveu l’article 172 el 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 previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àmbit
del Territori, proposi a la Junta de Govern Local, en sessió pública, als efectes interessats.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen a la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 05/07/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n’ordeno la tramitació,
RESOLUCIÓ
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,
resolc de conformitat i la converteixo en resolució.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 3.
50 Proposicions urgents.
CG-2014/4894 PROPOSTA. Rectificar l'errada material continguda a la Resolució de
JGL del proppassat dia 26 de novembre d'enguany, per la qual s'aprovava prov. les
modif. de l'ordenança general reguladora dels preus públics.
RESOLUCIO
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Rectificar l’errada material continguda a la Resolució de Junta de
Govern Local pública del proppassat dia 26 de novembre d’enguany, per la qual s’aprovava
provisionalment les modificacions de l’ordenança general reguladora dels preus públics, pel
que fa a les tarifes de preus públics dels annexos VIII, XII i XVI per la seva entrada en vigor
a partir de l’1 de gener de 2015, i en tot cas, un cop s’hagin acomplert els requisits dels
articles 49 i 70.2 de la llei reguladora de les bases del règim local.
Òrgan que resol: La Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: No Exhaureix la via administrativa
Exp. núm. 315/ORD-3/14
Antecedents
1.En sessió de data 26 de novembre de 2014 la Junta de Govern Local ( pública) dictà una
resolució en què, entre d’ altres, s’aprovà el text provisional de les modificacions de
l’ordenança general reguladora dels preus públics, pel que fa a les tarifes de preus públics
dels annexos VIII, XII i XVI per la seva entrada en vigor a partir de l’1 de gener de 2015, i
en tot cas, un cop s’hagin acomplert els requisits dels articles 49 i 70.2 de la llei reguladora
de les bases del règim local en el sentit següent:
Annex VIII
On diu:
"(...)
VIII.A. Preu públic per la utilització d’espais i el préstec d’equipaments del Museu de Badalona
Utilització d’espais i equipaments
Utilització d’espais i equipaments tipus A
Utilització d’espais i equipaments tipus B
Utilització d’espais i equipaments tipus C
Utilització d’espais i equipaments tipus D
Utilització d’espais i equipaments tipus E
Utilització d’espais i equipaments tipus F
Utilització d’espais i equipaments tipus G
Utilització d’espais i equipaments tipus H
Utilització d’espais i equipaments tipus I
Utilització d’espais i equipaments tipus J
Utilització d’espais i equipaments tipus K
Utilització d’espais i equipaments tipus L
Utilització d’espais i equipaments tipus
M
Utilització d’espais i equipaments tipus N
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Utilització d’espais i equipaments tipus O
(...)
VIII.B. Preu públic per l’entrada a les restes romanes del Museu de Badalona
Normal
Entrada patrimoni tipus A
3,24
Entrada patrimoni tipus B
2,16
Entrada patrimoni tipus C
1,08
Entrada patrimoni tipus D
6,48
Entrada patrimoni tipus E
Gratuïta
Condicions

118,81

Reduït
2,70
1,62
0,86
5,18
Gratuïta

1. L’entrada reduïda s’aplicarà als grups de més de 20 persones.
2. L’entrada Tipus E s’aplicarà, amb la deguda acreditació, en els casos següents: Amics del Museu,
majors de 65 anys, menors de 18 anys, persones en situació d’atur, persones amb el carnet Jove,
persones amb Carnet més 25
(...)"
Ha de dir:
"(...)
VIII. A. Preu públic per la utilització d’espais i el préstec d’equipaments del Museu de Badalona
Utilització d’espais i equipaments
Utilització d’espais i equipaments Servei de megafonia Terrassa, tot el temps
147,50
tipus A
d’ocupació
Utilització d’espais i equipaments Piano a la Sala d’actes, tot el temps d’ocupació
162,00
tipus B
Utilització d’espais i equipaments Sala d’actes, Vestíbul o Jardí QL, 2 hores
198,00
tipus C
Utilització d’espais i equipaments Sala d’actes i càtering, 2 hores
245,00
tipus D
Utilització d’espais i equipaments Casa dels Dofins, 2 h
400,00
tipus E
Utilització d’espais i equipaments Termes-Decumanus mig dia (5 hores)
737,00
tipus F
Utilització d’espais i equipaments Servei de megafonia Vestíbul o Termes
125,00
tipus G
Decumanus, tot el temps d’ocupació
Utilització d’espais i equipaments Servei de megafonia Casa Dofins o Jardí QL, tot
187,00
tipus H
el temps d’ocupació
Utilització d’espais i equipaments Terrassa 2 h
306,00
tipus I
Utilització d’espais i equipaments Vigilant sala mitja hora
22,50
tipus J
Utilització d’espais i equipaments Taula gran o plafó dins espais, tot el temps
16,00
tipus K
d’ocupació
Utilització d’espais i equipaments Connexió internet Sala d’Actes, tot el temps
64,50
tipus L
d’ocupació
Utilització d’espais i equipaments Taula petita rodona o 6 cadires dins espais, tot el
11,00
tipus M
temps d’ocupació
Utilització d’espais i equipaments 1hora vigilància o servei d’ordinador, tot el temps
32,50
tipus N
d’ocupació
Utilització d’espais i equipaments Pantalla i projector a la Casa Dofins o al Jardí de
119,00
tipus O
QL, tot el temps d’ocupació
Condicions
1. S’autoritza l’ús dels espais en funció de les característiques de l’activitat.
2. En aquests preus no estan contemplades les despeses de protecció de les restes arqueològiques o
d’adequació de l’espai que origini l’activitat.
3. Aquests preus no inclouen els drets d’imatge.
4. En les activitats que tinguin un preu d’entrada, els preus s’incrementaran un 30%
5. Qualsevol servei, inclosa l’afinació del piano, no contemplat en aquests preus serà a càrrec del
sol·licitant
6. Els organismes, empreses i entitats amb les quals el Museu tingui establerts acords i/o convenis de
col·laboració podran gaudir d’una bonificació de fins el 50% del preu, segons les característiques de
l’acord.
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7. Els equipaments o materials que es relacionen, només es podran cedir dins les dependències del
propi Museu.
Nota : Les tarifes són mínimes i en cas que hi hagi variacions pel que fa a temps i/o quantitats, es farà
el càlcul proporcional dels imports
(...)
VIII. B. Preu públic per l’entrada a les restes romanes del Museu de Badalona
Normal
Reduït
Entrada patrimoni tipus A
3,00
2,50
Entrada patrimoni tipus B
2,00
1,50
Entrada patrimoni tipus C
1,00
0,80
Entrada patrimoni tipus D
6,00
4,80
Entrada patrimoni tipus E
0,00
0,00
Condicions
1. L’entrada tipus A s’aplicarà , amb la deguda acreditació, a: Joves de 17 a 25 anys, Promocions
horàries, Agències de viatges (grups) i Operadors turístics (grups)
2. L’entrada tipus C s’aplicarà, amb la deguda acreditació, a: Joves de 8 a 16 anys, Grups escolars,
Jubilats, Pensionistes, Persones en situació d’atur, Discapacitats i un acompanyant, Docents, Guies
de Turisme, Amics del Museu, Societat Catalana d’arqueologia, Associació d’Arxivers de Catalunya,
Associació de Gestors Culturals, Primer diumenge de mes.
3. L’entrada tipus D reduïda s’aplicarà, amb la deguda acreditació, a posseïdors dels carnets Jove,
Estudiant, Biblioteques, tr3C, Club Súper 3, Arqueotócket, Barcelona Card, Família nombrosa, Família
monoparental, Grups a partir de 15 persones, Individuals provinents d’agències de viatges..
4. Les entrades tipus E gratuïtes s’aplicaran, amb la deguda acreditació, als menors de 7 anys, als
acompanyants de grup amb reserva, als membres d’International council of Museums (ICOM) i als de
l’Associació de Museòlegs de Catalunya.
(...)"
Annex XII. Preu públic per la recollida de residus sòlids urbans
On diu:
"(...)
Càlcul de les tarifes: aplicar els índexs correctors del element superfície sobre l’import de tarifa bàsica que
correspongui en cada cas.
SUPERFÍCIE
ÍNDEX SUPERFÍCIE
De 0 a 50 metres
0,80
De 51 a 100 metres
1,00
De 101 a 250 metres
1,40
De 251 a 500 metres
1,70
De 501 a 1000 metres
2,00
Més de 1000 metres
3,00
(...)"
Ha de dir:
"(...)
Càlcul de les tarifes: aplicar els índexs correctors del element superfície sobre l’import de tarifa bàsica que
correspongui en cada cas.
SUPERFÍCIE
ÍNDEX SUPERFÍCIE
De 0 a 50 metres
0,80
De 51 a 100 metres
1,00
De 101 a 250 metres
1,40
De 251 a 500 metres
1,70
De 501 a 1000 metres
2,00
Més de 1000 metres
3,00
Activitats exercides a la via pública (encants)
0,38 x metres lineals d’ocupació
(...)"
Annex XVI. Preu públic per al mocador de les Festes de Maig.
On diu:
“Mocador: 1,16 EUR/unitat”
Ha de dir:
“Mocador: 1,00 EUR/unitat”
i ELIMINAR el model d’autoliquidació annexat a la ordenança.

2. Arran l’ aprovació provisional de l’expedient de referència, s’ha detectat en relació a la
modificació de tarifes del preu públic per la recollida de residus sòlids urbans una errada
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material, la qual cosa consta acreditada mitjançant un informe de data 22 de desembre de
2014 emès pel tresorer accidental d’aquesta corporació, informe en què posa de manifest la
necessitat de rectificar i amb el següent contingut literal:
“INFORME DE TRESORERIA
Aprovació provisional de les modificacions de l’ordenança general reguladora dels preus públics i
annex de tarifes de l’ordenança per a la seva entrada en vigor a partir de l’1.01.2015 .
S’ha detectat error material en relació a l’aprovació provisional de l’expedient detallat a l’encapçalament
d’aquest informe, en relació a la modificació de tarifes del preu públic per la recollida de residus sòlids
urbans
El text aprovat provisionalment aprovat es detalla a continuació:
(...)"
Annex XII. Preu
On diu:
"(...)
Càlcul de les tarifes: aplicar els índexs correctors del element superfície sobre l’import de tarifa bàsica que
correspongui en cada cas.
SUPERFÍCIE
ÍNDEX SUPERFÍCIE
De 0 a 50 metres
0,80
De 51 a 100 metres
1,00
De 101 a 250 metres
1,40
De 251 a 500 metres
1,70
De 501 a 1000 metres
2,00
Més de 1000 metres
3,00
Activitats exercides a la via pública (encants)
0,38 x metres lineals d’ocupació
(...)"
"(...)
Càlcul de les tarifes: aplicar els índexs correctors del element superfície sobre l’import de tarifa bàsica que
correspongui en cada cas.
Ha de dir:
SUPERFÍCIE
ÍNDEX SUPERFÍCIE
De 0 a 50 metres
0,80
De 51 a 100 metres
1,00
De 101 a 250 metres
1,40
De 251 a 500 metres
1,70
De 501 a 1000 metres
2,00
Més de 1000 metres
3,00
"(...)
Es tramet el present informe al Servei Jurídic als efectes de tramitar la modificació que es proposa.”

3.-En atenciò a tot l’exposat anterioment correpon d’ofici la rectificació de la errada material
detectada.
Fonaments de dret
1. Les modificacions proposades són expressió de la manifestació de la potestat
reglamentària de les corporacions locals en matèria d’establiment o modificació de preus
públics, de conformitat amb allò previst, entre d’altres, per l’article 127 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març (TRLRHL) i
s’ajusta a la regulació que per aquesta matèria determinen els articles 41 i següents de la
pròpia norma.
2. Quant a la proposta d’aprovació dels preus públics de referència, s’ajusten en tots els
casos a les previsions dels articles 41 i següents de la Llei d’hisendes locals esmentada, i hi
consta, quan correspon, el pertinent informe tècnic-econòmic, conforme al que preveuen els
articles 44 i 47 del TRLRHL esmentat.
3. En relació amb les propostes formulades que es relacionen en el punt 2n dels
antecedents, corresponen totes elles a l'àmbit discrecional de la potestat reglamentària de
les entitats locals.
4. El procediment d’aprovació de les modificacions proposades de la vigent Ordenança
general reguladora dels preus públics, serà l’establert a l’article 49 i 70.2 de la LRBRL
esmentada.
5. L’òrgan competent per adoptar acords de modificació de l’ordenança general reguladora
de preus públics, és la Junta de Govern Local, en sessió pública, pel fet que en la pròpia
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ordenança reguladora s’estableix en el seu article 6 que l’establiment o modificació dels
preus públics locals s’atribueix a la Junta de Govern Local per delegació de l’Ajuntament
Ple.
6. Conforme les previsions de l’article 123.1 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
caldrà sotmetre aquesta proposta a estudi, informe i consulta de la Comissió Informativa de
l’àmbit de Govern, Economia i Hisenda.
7. Atès que l’article 105.2 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, preveu expressament 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.
La doctrina estableix que es tracta d’un supòsit de revisió del contingut dels actes i parla de
l’error material o de fet per la seva banda, exigeix una constància inequívoca i una
apariència manifesta de tal forma que per a descobrir-lo sigui suficient una mera labor de
comprovació. Aquesta comprovació de l’error material ha d’obtenir-se sense sortir del propi
expedient tramitat per dictar l’acte.
8. A tenor de les previsions de l’article 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROASEL)
les ordenances s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el butlletí
informatiu local, quan n’hi hagi, inserir-se, en tot cas en el tauler d’anuncis de la corporació i
anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la referència del Butlletí Oficial
de la Província en què s’hagi publicat íntegrament el text de la modificació definitivament
aprovada.
9. De conformitat amb el que es preveu en l’article 10.2 de la Llei del Parlament de
Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i el que disposa el reglament per a
l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de Badalona, malgrat que el català, com a llengua
pròpia de Catalunya, és la llengua de totes les institucions de Catalunya, i en especial, i
entre d’altres, de l’administració local, l’administració ha de lliurar a les persones
interessades que ho sol·licitin un testimoni traduït al castellà de tot allò que els afecti.
10.Per tractar-se d’una qüestió de les referides als articles 213 i següents del RD legislatiu
2/2001, de 5 de març, pel qual s’ aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, és preceptiu l’ informe de l’ interventor municipal.
11. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departament o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo a
l’alcalde que inclogui a l’ordre del dia de la propera sessió pública de la Junta de Govern
Local i que aquesta, prèvia declaració d’urgència, i amb el dictamen favorable de la
Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda, validi i ordeni la tramitació
de la següent proposta:
PRIMER.- DECLARAR la urgència de la tramitació d’aquest expedient.
SEGON.- RECTIFICAR l’errada material continguda a la Resolució de Junta de Govern
Local pública del proppassat dia 26 de novembre d’enguany, per la qual s’aprovava
provisionalment les modificacions de l’ordenança general reguladora dels preus públics, pel
que fa a les tarifes de preus públics dels annexos VIII, XII i XVI per la seva entrada en vigor
a partir de l’1 de gener de 2015, i en tot cas, un cop s’hagin acomplert els requisits dels
articles 49 i 70.2 de la llei reguladora de les bases del règim local, en concret en relació a la
modificació de tarifes del preu públic per la recollida de residus sòlids urbans:
(...)"
Annex XII. Preu
On deia:
"(...)
Càlcul de les tarifes: aplicar els índexs correctors del element superfície sobre l’import de tarifa bàsica que
correspongui en cada cas.
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SUPERFÍCIE
ÍNDEX SUPERFÍCIE
De 0 a 50 metres
0,80
De 51 a 100 metres
1,00
De 101 a 250 metres
1,40
De 251 a 500 metres
1,70
De 501 a 1000 metres
2,00
Més de 1000 metres
3,00
Activitats exercides a la via pública (encants)
0,38 x metres lineals d’ocupació
(...)"
"(...)
Càlcul de les tarifes: aplicar els índexs correctors del element superfície sobre l’import de tarifa bàsica que
correspongui en cada cas.
Haurà de dir:
SUPERFÍCIE
ÍNDEX SUPERFÍCIE
De 0 a 50 metres
0,80
De 51 a 100 metres
1,00
De 101 a 250 metres
1,40
De 251 a 500 metres
1,70
De 501 a 1000 metres
2,00
Més de 1000 metres
3,00
"(...)

TERCER.- SOTMETRE el present acord de rectificació de l’errada material a informació
pública i audiència dels interessats per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant la seva
exposició pública en el Tauler d’anuncis de l’ajuntament i publicació del corresponent
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un diari dels de major difusió
en el mateix àmbit territorial, per tal que puguin presentar-se reclamacions i suggeriments,
que de produir-se hauran de ser resoltes per la Junta de Govern Local, en sessió pública.
En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu,
sense necessitat d’un nou acord.
QUART.- ORDENAR la traducció al castellà del text íntegre de les ordenances fiscals
municipals, per la seva difusió entre les persones interessades que ho requereixin."
La Intervenció Municipal informa que dóna conformitat a l’anterior proposta de resolució als
efectes que preveuen els articles 213 i concordants del TRLRHL.
En conseqüència, en atenció als fets i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent i d’acord amb el que preveu la Resolució de l’alcalde de 12 de juliol de
2011, sobre l’ impuls de les actuacions municipals, dono plena conformitat al seu contingut,
la valido plenament i n’ ordeno la seva inclusió en la propera i immediata sessió de la Junta
de Govern Local, per al seu debat i aprovació, si escau.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de
resolució precedent, conforme a les previsions de l’article 82.3 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, esmentat, dono plena
conformitat al seu contingut, la valido plenament i, atenent raons de màxima eficàcia i
eficiència en la gestió municipal n’ordeno, prèvia declaració d’urgència, i amb el dictamen
favorable de la Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda, la seva
inclusió en l’ordre del dia de la propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local
pública que es dugui a terme, per al seu debat i aprovació, si escau.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
CG-2014/4898 PROPOSTA. Aprovar els preus actualitzats del Servei de manteniment
de paviments i clavegueram per la continuïtat de l'esmentat servei i reconeixement de
crèdit pels imports corresponents al període de gener de 2010 a maig de 2014.
Antecedents
1. El servei de manteniment de paviment i clavegueram va ser adjudicat per resolució de
l’ajuntament Ple de data 29/06/2004. Es va signar el contracte en data 4/10/2004 amb
vigència fins 31/12/2009, inclosa la primera pròrroga.
Ajuntament de Badalona –Secretaria General - Actes Sessió núm. 58/ 30-12-14
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

101

Secretaria General

2. El contracte de referència va finalitzar i, per tractar-se d’un servei que ha d’oferir
obligatòriament el municipi (article 25 de la Llei de bases de règim local, d’acord amb
l’article 235 del ROAS), fins que es contracti i adjudiqui de nou, s’ha autoritzat la seva
continuïtat. Aquesta continuïtat la realitza la mateixa empresa adjudicatària del contracte
extingit.
3. El representant legal de l’entitat ACSA, Obras e infraestructuras, SA, amb CIF
A08112716, ha presentat escrits en què sol·licita reconeixement de crèdits pels treballs
desenvolupats en relació al servei esmentat durant els períodes de gener de 2010 a maig
de 2014. Acredita l’import reclamat en les factures corresponent pels imports i pels períodes
compresos manifestant que s’han redactat en aplicació dels índexs establerts pels materials
i ma d’obra i degudament publicitats en el BOE del període corresponent.
4. En data 16 de desembre de 2014, els tècnics municipals del Servei de Via Pública i
Mobilitat han emès un informe que recull detalladament els imports reclamats –informe que
consta a l’expedient— i en el que donen conformitat tant als preus aplicats en la reclamació,
els quals resulten de l’aplicació extensiva de la fórmula d’actualització de preus del
contracte finalitzat de Servei de Manteniments de Paviments i Clavegueram, com a les
factures resultants de l’aplicació de la fórmula d’actualització de preus i als corresponents
imports.
5. En compliment d’ allò previst als 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
i tractant-se l’aprovació de l’ índex corresponent a l’actualització de preus d’un acte de
repercussió econòmica per la corporació, aquest expedient s’ ha de sotmetre per a la seva
fiscalització prèvia a l’ Intervenció Municipal.
6. En data 24 de desembre de 2014, la Intervenció municipal ha emès el seu informe
favorable.
Fonaments Jurídics
1. L’objecte d’aquest expedient és l’aprovació dels preus actualitzats aplicats a la continuïtat
del servei de Manteniments de Paviments i Clavegueram que està executant l’empresa
ACSA, Obras e infraestructuras, SA i de les factures presentades per l’esmentada empresa
pels treball i serveis de referència realitzats en els períodes assenyalats en les mateixes
factures, en aplicació de la doctrina jurisprudencial establerta pel Tribunal Suprem de
l’enriquiment injust o sense causa, ja que no es pot convalidar la manca de contracte vigent
de conformitat amb les normes de la legislació de contractes de les administracions
públiques, en tant l’administració ve obligada a continuar donant el servei.
L’ajuntament resta obligat en dret al pagament a l’empresa que ha realitzat l’esmentat
servei, ja que en cas contrari es produiria un enriquiment injust o sense causa de l'hisenda
municipal que l’ordenament jurídic no pot acollir i així ho té declarat de forma reiterada la
jurisprudència del Tribunal Suprem.
Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s’hagi pogut incórrer
durant la tramitació de l’expedient que provoca la continuïtat del servei i l’emissió de les
factures indicades conforme les previsions de l’art. 41 i concordants de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim, jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
2. En el present cas, en relació a l’aprovació dels preus actualitzats aplicats en les factures
emeses per a la continuïtat del servei, s’han de tenir en compte les previsions normatives
de l’article 103, apartat 3, del TRLCAP (preveu que el Plec de clàusules administratives
particulars haurà de detallar la fórmula o el sistema d‘actualització de preus aplicable als
contractes), l’article 104 del mateix text normatiu (disposa que l’actualització de preus s’ha
de dur a terme mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l’ òrgan de
contractació essent aquests invariables durant la vigència del contracte) així com la previsió
de continuïtat dels serveis recollit en l’article 235 del ROAS.
3. D’acord amb el que preveuen 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
(TRLRHL), en tractar-se l’ aprovació de l’ índex corresponent a l’actualització de preus en
continuïtat de Servei d’un acte de repercussió econòmica per la corporació, l’expedient s’ha
de sotmetre a informe previ de la Intervenció municipal.4. D’acord amb el cartipàs municipal
vigent, la competència plenària d’aprovar les revisions dels preus dels contracte ha estat
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delegada a la Junta de Govern Local d’acord amb el que estableix la resolució d’alcaldia de
5 de juliol de 2011 de delegacions del Ple a la Junta de Govern Local en el seu acord
primer lletra A) punt 3.
5. 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, 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 els preus actualitzats aplicats a la continuïtat del servei de Manteniments
de Paviments i Clavegueram, pels treballs realitzats corresponent al període de gener de
2010 a maig de 2014, que es deriven de la fórmula polinòmica prevista en el plec de
clàusules administratives particulars que van regir el contracte finalitzat, la qual s’aplica per
ser la més favorable per a l’ajuntament.
SEGON. Aprovar les factures presentades per l’empresa que ha executat els treballs,
ACSA, Obras e infraestructuras, SA, amb CIF A08112716, les quals han estat conformades
pel departament responsable del servei, pels imports i períodes detallats en les mateixes
factures, tal i com consta a l’informe tècnic de justificació.
TERCER. Condicionar el pagament del crèdit reconegut a favor de l’empresa ACSA, Obras
e infraestructuras, SA, amb CIF A08112716, a la incorporació al pressupost municipal, de la
quantitat adequada i suficient a l’efecte per la qual cosa, s’ha de tramitar els expedients
pressupostaris que procedeixin.
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la Intervenció, a la Tresoreria Municipal i a
l’interessat, als efectes adients.
Conforme el que preveu l’article 172 del ROFRJEL, coma cap del Servei, dono la meva
conformitat al contingut de la proposta de resolució precedent i trameto les actuacions al
regidor de Via Pública i Mobilitat per tal que proposi a la Junta de Govern Local, als efectes
interessats.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de resolució
i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de l’alcalde de delegació de
signatura de data 5 de juliol de 2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n’ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local,
pel seu debat i aprovació,s’ escau
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonament jurídics de l’anterior Proposta de resolució i el
contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
CG-2014/4893 PROPOSTA. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor
d'URBASER,S.A. en concepte de revisió de preus 2013 del contracte de Manteniment
i Neteja de les Zones Verdes, Arbrat i Jardineres de Badalona.
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 17/12/2014.
Informe jurídic de data 17/12/2014.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
19/12/2014.
Fonaments de dret
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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 per a l’aprovació d’aquests reconeixements de crèdit és la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament atorgada mitjançant acord plenari de
data 12 de juliol de 2011, i, de conformitat amb la sentència del Tribunal Constitucional
161/2013, de 26 de setembre (BOE núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix que, si escau la
seva aprovació, l’acord sigui adoptat en sessió pública de la Junta de Govern Local, previ
dictamen de la comissió informativa competent per raó de la matèria, de conformitat amb
l’article 123 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
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 URBASER, SA ,amb
NIF A-79524054, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2014 N 431 1710 21001
A
201400091246
75.684,21
SEGON.- Aprovar la factura incorporada a l’expedient, la qual correspon al concepte revisió de
preus 2013, i que ha estat conformada pel cap de Serveis de Medi Ambient tècnic municipal
competent responsable dels treballs i/o serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a
l’expedient s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra
Data
Import
Aplic
NIF
Tercer
11549FACT140030
04/12/2014 75.684,21
A79524054 URBASER, SA
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
CG-2014/4897 PROPOSTA. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de
AQUALOGY SOLUTIONS, SA, corresponent al lloguer de comptadors d'aigua de reg
de zones de manteniment d'URBASER, S.A., anys 2011, 2012 i 2013
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme i
consten a l’expedient, les següents actuacions:
Informe tècnic de data 23/12/2014.
Informe jurídic de data 23/12/2014.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
24/12/2014.
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 per a l’aprovació d’aquests reconeixements de crèdit és la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament atorgada mitjançant acord plenari de
data 12 de juliol de 2011, i, de conformitat amb la sentència del Tribunal Constitucional
161/2013, de 26 de setembre (BOE núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix que, si escau la
seva aprovació, l’acord sigui adoptat en sessió pública de la Junta de Govern Local, previ
dictamen de la comissió informativa competent per raó de la matèria, de conformitat amb
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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.
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 AQUALOGY
SOLUTIONS, SA ,amb NIF A-08018954, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació
pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2014 N 431 1710 22101

A

201400092814

48.323,52€

SEGON.- Aprovar les factures incorporades a l’expedient, les quals corresponen al lloguer de
comptadors de reg de zones de manteniment de l’empresa Urbaser, exercicis 2011, 2012 i
2013, i que ha estat conformada pel cap de Serveis de Medi Ambient tècnic municipal
competent responsable dels treballs i/o serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a
l’expedient s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra
Data
Import
Aplic
NIF
Tercer
85050000 01/12/2014 14.811,53
A08018954 AQUALOGY SOLUTIONS, SA
85050001 01/12/2014 15.147,42
A08018954 AQUALOGY SOLUTIONS, SA
85050002 01/12/2014 18.364,57
A08018954 AQUALOGY SOLUTIONS, SA
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
CG-2014/4896 PROPOSTA- Aprovar un reconeixement de crèdit a l'empresa SECE,
pels treballs de manteniment correctiu d'edificis administratius i Viver maig a juliol
2014,
Identificació de l’expedient
Tipus de document

Proposta de Resolució

Expedient

093072-FEXP2014/000001

Interessat

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCC ELECTRICAS SA - NIF
A0800118-2.

Referència
addicional

10/S2/14

Objecte

TREBALLS DE MANTENIMENT CORRECTIU D’EDIFICIS
ADMINISTRATIUS I VIVER MAIG A JULIOL 2014

Aplicació pressupostària

Id. Op

Núm. Operació

2014 N 421 9331 21200

A

201400092639

Import
12.213,41

Vist que l’empresa SECE SA NIF: A08001182 va presentar una factura per import total de
12.213,41€ pel treballs de treballs de manteniment correctiu d’edificis administratius i viver
maig a juliol 2014, que li van ser encarregats per l’ajuntament.
Vist que el Departament de Conservació d’instal·lacions municipals, ha informat que la
factura de referència, per l’import assenyalat, correspon efectivament a treballs efectuats
durant l’any 2014 i que la lletrada del departament de Contractes i tramitació administrativa
ha informat que, per tractar-se d’un crèdit corresponent aquest exercici, però amb
compromís de despesa degudament adquirit, procedeix aprovar l’adient reconeixement de
crèdit.
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Atès que l’Interventor Municipal ha fiscalitzat la despesa que concorre al cas i en aplicació
de la normativa d’Hisendes locals ha contret la quantitat de l’obligació per l’import total
12.213,41€, amb càrrec a la partida assenyalada del pressupost municipal de despeses
vigent.
Atès que la competència pel reconeixement extrajudicial de crèdits la té expressament
delegada la Junta de Govern Local per acord de l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el 12
de juliol de 2011.
En conseqüència, d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre, s’informa que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que
l’òrgan competent adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
UNIC.- Reconèixer un crèdit d’un import total 12.213,41€, a favor de l’empresa SECE SA
NIF: A08001182 CIF.: pel concepte de treballs de treballs de manteniment correctiu
d’edificis administratius i viver maig a juliol 2014; i abonar la factura núm. 71420354, de
data 31/10/2014, presentada a l’efecte i degudament conformada, amb càrrec a la partida
421 9331 21200, núm. operació 201400092639 del pressupost municipal de despeses
vigent.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 20/06/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n’ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent, proposo a la Junta de Govern Local que resolgui de conformitat.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3.
CG-2014/4909 Donar compte a la Junta de Govern Local d’un informe d’Intervenció
referent a l'incompliment del PMP
INFORME
La Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic,
mitjançant el seu article primer, modifica la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Així en l’apartat tercer de l’article primer, s’inclou un nou apartat 6 a l’article 13 de la Llei
orgànica 2/2012, amb la redacció següent:
«6. Les administracions públiques han de publicar el seu període mitjà de pagament a
proveïdors i disposar d’un pla de tresoreria que ha d’incloure, almenys, informació relativa a
la previsió de pagament a proveïdors de manera que es garanteixi el compliment del termini
màxim que fixa la normativa sobre morositat. Les administracions públiques han de vetllar
per l’adequació del seu ritme d’assumpció de compromisos de despesa a l’execució del pla
de tresoreria.
Quan el període mitjà de pagament d’una administració pública, d’acord amb les dades
publicades, superi el termini màxim que preveu la normativa sobre morositat, l’Administració
ha d’incloure, en l’actualització del seu pla de tresoreria immediatament posterior a la
publicació esmentada, com a part d’aquest pla el següent:
a) L’import dels recursos que dedica mensualment al pagament a proveïdors per poder
reduir-ne el període mitjà de pagament fins al termini màxim que fixa la normativa sobre
morositat.
b) El compromís d’adoptar les mesures quantificades de reducció de despeses, increment
d’ingressos o altres mesures de gestió de cobraments i pagaments, que li permeti generar
la tresoreria necessària per reduir el seu període mitjà de pagament a proveïdors fins al
termini màxim que fixa la normativa sobre morositat.»
Per un altra banda l’apartat cinquè modifica l’article 18 de la LO 2/2012, que queda redactat
de la següent manera:
«Article 18. Mesures automàtiques de prevenció.
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1. Les administracions públiques han de fer un seguiment de les dades d’execució
pressupostària i ajustar la despesa pública per garantir que al moment del tancament de
l’exercici no s’incompleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
2. Quan el volum de deute públic se situï per damunt del 95% dels límits establerts a
l’article 13.1 d’aquesta Llei per a cada Administració Pública, les úniques operacions
d’endeutament permeses a l’Administració Pública corresponent seran les de tresoreria.
3. Els mecanismes de revaloració i ajust que siguin necessaris per garantir l’equilibri
pressupostari i la sostenibilitat financera del sistema de Seguretat Social s’han d’establir
mitjançant una norma amb rang de llei. El Govern ha de fer un seguiment de l’aplicació dels
mecanismes de revaloració i ajust del sistema de pensions, amb la finalitat de vetllar per
l’equilibri pressupostari i la sostenibilitat financera del sistema de Seguretat Social.
4. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha de fer un seguiment del compliment
dels períodes mitjans de pagament a proveïdors de les comunitats autònomes.
Quan el període mitjà de pagament als proveïdors de la comunitat autònoma superi en més
de 30 dies el termini màxim de la normativa de morositat durant dos mesos consecutius a
comptar de l’actualització del seu pla de tresoreria d’acord amb el que preveu l’article 13.6,
el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha de formular una comunicació d’alerta i
indicar l’import que ha de dedicar mensualment al pagament a proveïdors i les mesures
quantificades de reducció de despeses, increment d’ingressos o altres mesures de gestió
de cobraments i pagaments, que ha d’adoptar de manera que li permeti generar la
tresoreria necessària per reduir el seu període mitjà de pagament a proveïdors. La
comunitat autònoma ha d’incloure tot això en el seu pla de tresoreria el mes següent a
l’esmentada comunicació d’alerta.
Una vegada que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques faci la comunicació
d’alerta a què es refereix el paràgraf anterior, els seus efectes es mantenen fins que la
comunitat autònoma compleixi el termini màxim de pagament que preveu la normativa de
morositat.
5. L’òrgan interventor de la corporació local ha de fer el seguiment del compliment del
període mitjà de pagament a proveïdors.
En el cas de les corporacions locals incloses en l’àmbit subjectiu que defineixen els articles
111 i 135 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, quan l’òrgan
interventor detecti que el període mitjà de pagament de la corporació local supera en més
de 30 dies el termini màxim de pagament que preveu la normativa de morositat durant dos
mesos consecutius a comptar de l’actualització del seu pla de tresoreria d’acord amb el que
preveu l’article 13.6, ha de formular una comunicació d’alerta, en el termini de quinze dies
des que ho detecti, a l’Administració que tingui atribuïda la tutela financera de les
corporacions locals i a la junta de govern de la corporació local. L’Administració que tingui
atribuïda la tutela financera pot establir mesures quantificades de reducció de despeses,
increment d’ingressos o altres mesures de gestió de cobraments i pagaments, que la
corporació local ha d’adoptar de manera que li permeti generar la tresoreria necessària per
a la reducció del seu període mitjà de pagament a proveïdors. Quan sigui la comunitat
autònoma qui tingui atribuïda l’esmentada tutela financera ha d’informar d’aquelles
actuacions el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Si aplicades les mesures anteriors persisteix la superació en més de 30 dies del termini
màxim de pagament previst a la normativa de morositat l’òrgan competent de
l’Administració General de l’Estat pot procedir, prèvia comunicació de la comunitat
autònoma en cas que aquesta tingui la tutela financera de la corporació local, a la retenció
de recursos derivats de la participació en tributs de l’Estat per satisfer les obligacions
pendents de pagament que les corporacions locals tinguin amb els seus proveïdors. Per a
això, s’ha d’obtenir de la corporació local la informació necessària per quantificar i
determinar la part del deute comercial que es pagarà amb càrrec als recursos esmentats.»
També, el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de
càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que
preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, estableix en la seva disposició transitòria única:
Ajuntament de Badalona –Secretaria General - Actes Sessió núm. 58/ 30-12-14
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

107

Secretaria General

“Disposició transitòria única. Publicació del període mitjà de pagament a proveïdors en
comunitats autònomes i corporacions locals.
Mentre no es produeixi la modificació de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, les
comunitats autònomes i les corporacions locals incloses en l’àmbit subjectiu que defineixen
els articles 111 i 135 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, han de remetre al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, per a la seva publicació i seguiment, i han de publicar abans del
dia trenta de cada mes en el seu portal web, la informació a la qual fa referència l’article 6
referida al mes anterior. La resta de corporacions locals han de publicar i comunicar al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques aquesta informació referida a cada trimestre
de l’any abans del dia trenta del mes següent a la finalització del trimestre esmentat.
La primera publicació mensual de la informació que preveu aquest Reial decret ha de tenir
lloc el mes d’octubre de 2014 referida a les dades del mes de setembre de 2014, i la
primera publicació trimestral ha de ser el mes d’octubre de 2014 referida al trimestre
anterior.
Que el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) del mes de setembre i
octubre superen el termini màxim que preveu la normativa sobre morositat a nivell global i a
nivell individual d’alguns dels ens que conformen.
Atès que l’article 13.6 anteriorment mencionat, establia que en aquest casos,
d’incompliment, s’havia d’actualitzar el pla de tresoreria immediatament posterior a la
publicació del PMP.
Finalment, l’article 18.5 estableix que L’òrgan interventor de la corporació local ha de fer el
seguiment del compliment del període mitjà de pagament a proveïdors, a més de regular el
procediment a seguir en cas d’incompliment durant dos mesos consecutius a comptar de
l’actualització del seu pla de tresoreria d’acord amb el que preveu l’article 13.6.
Que d’acord amb el paràgraf anterior es va demana informe a la Tresoreria Municipal i a la
Gerència de l’àmbit d’Economia i Hisenda del contingut i la data en què s’hagi actualitzat el
pla de tresoreria d’acord amb l’article 13.6 de la LO 2/2012.
Que a la data del present informe, només s’ha rebut l’informe de la Tresoreria Municipal
que conclou......
Atès que el passat 23 de desembre de 2014 es van introduir les dades del període mitjà de
pagament a proveïdors (PMP) del mes de novembre a la plataforma habilitada pel Ministeri,
sent el PMP de pagament global de 48,66 dies, superant un mes més el termini màxim.
Per tot l’exposat anteriorment i d’acord amb el estableix l’article 18.6, el sotasignat
procedeix a formular la comunicació d’alerta, a la junta de govern de la corporació local, de
l’imcompliment del PMP, tal i com es detalla a continuació:

.Entitats
Ajuntament de Badalona
Badalona Comunicació, S.A.
Badalona Cultura S.L.
Badalona Serveis Assistencials, SA
E. Gest. Urbanistica, S.A.
Inst. M. Promoció de l'Ocupació
Inst. M. Serveis Personals
Marina de Badalona, S.A.
Museu de Badalona
P. Música
Reactivacio Badalona, S.A.
PMP Global

Setembre
2014
PMP
79,33
5,74
18,02
55,90
18,63
0,87
96,80
16,57
15,70
-1,02
-24,98
63,42

Octubre
2014
PMP
69,77
-7,05
36,55
54,61
28,78
-7,82
105,37
15,01
-1,53
-5,95
10,68
63,60

Novembre
2014
PMP
40,99
-7,03
17,65
49,38
35,55
-7,26
104,50
-2,23
-6,58
-13,61
10,53
48,66
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Finalment, també es comunica a la JGL que la mateixa comunicació d’alerta es formularà al
Departament de tutela financera de les corporacions locals de la Generalitat de Catalunyai
51 Precs i preguntes.
No se’n va produir cap.
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les dotze hores, de la qual com secretari
general acc., dono fe.
Vist i Plau
L’alcalde,

Xavier Garcia Albiol

El secretari general acc.
(resolució 18-08-14)

Albert Müller i Valentí
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