Secretaria General

NÚM.:
ÒRGAN:
SESSIÓ:
DATA:
HORA:
DOCUMENT:

15
Junta de Govern Local
Ordinària
12 de juny de 2017
09:15
Acta

A la sala de la Junta de Govern Local (a la sala de la 4ª planta de la Casa de la Vila) en: 1
convocatòria.
ASSISTENTS:
President
Regidors/es

Oriol Lladó i Esteller
José Antonio Téllez Oliva
Eulàlia Sabater Díaz
Fàtima Taleb Moussaoui
Francesc Duran i Vilalta
Francesc Ribot i Cuenca
Agnès Rotger i Dunyó
Ma. Ángeles Gallardo Borrega

Secretari general
Interventor
Tresorer

Isidre Martí i Sardà
Julián Álamo Guijarro
Fernando González-Santacana Martín

ABSENTS
Alcaldessa
Regidor

M. Dolors Sabater i Puig
Àlex Mañas Ballesté

En absència de l’alcaldessa-presidenta, M Dolors Sabater i Puig, presideix la sessió el 1r tinent
d’alcalde Oriol Lladó i Esteller.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 14 corresponent a la sessió ordinària del dia 22 de maig de 2017.
Àmbit de Badalona Democràtica
2. Donar compte de la resolució d'alliberament del crèdit pressupostari compromès en l'
expedient 16/OBR-7/17 per destinar-lo al procediment de contractació negociat per adjudicar
contracte serveis vigilància platges.
3. Donar compte de la resolució d' aprovació de la licitació, despesa i obertura del procediment
obert d' adjudicació del contracte de subministrament d' equips i accessoris sistema
radiocomunicacions mòbils GU de Badalona.
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
4. Acceptar el traspàs del lloc de venda núm. 16 del Mercat Municipal provisional Maignon.
5. Acceptar el traspàs del lloc de venda 9 del Mercat Municipal provisional Maignon.
6. Acceptar el traspàs dels llocs de venda núm. 32-33-34 del Mercat Municipal Sant Roc.
7. Aprovar el traspàs de la parada núm. 60 del mercat municipal La Salut per a desenvolupar
l'activitat de venda de peix.
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SESSIÓ PÚBLICA
Àmbit de Badalona Democràtica
8. Aprovar un reconeixement de crèdit corresponent a l'exercici 2017.
Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
9. Aprovar conjuntament els expedients 082200-CM-SRC2017/000002 I 082200-CMSRC2017/000003, d'enriquiment injust.
Proposicions urgents
Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta número 14 corresponent a la sessió ordinària del dia 22 de maig de
2017.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta que va tenir lloc el dia 22 de maig
de 2017, la qual va ser aprovada per unanimitat.

Àmbit de Badalona Democràtica
2. Donar compte de la resolució d'alliberament del crèdit pressupostari compromès en
l'expedient 16/OBR-7/17 per destinar-lo al procediment de contractació negociat per
adjudicar contracte serveis vigilància platges.
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió: Donar compte de la Resolució de l’ Alcaldessa de data 24 de maig de 2017
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça: Junta de Govern Local
Núm. expedient: 33/NEG- 2/17
Antecedent
L’alcaldessa de la corporació va dictar en data 24 de maig de 2017, una resolució la part
dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
“PRIMER.- AVOCAR per a l’ adopció d’ aquests acords les competències delegades en la
Junta de Govern Local segons Resolució de 23 de juny de 2015.
SEGON.- Alliberar el crèdit compromès en l’expedient de contractació 16/OBR-7/17 (RC
efectuada per import de 206.665,58 euros amb càrrec a la partida número 441-1322-22709
Servei de vigilancia de platges del pressupost municipal de l’ exercici 2017 en pròrroga de l’
exercici 2016), per tal de poder tramitar l’ expedient de contractació objecte d’ aquest document
que es tramita per raons d’ urgència per tal de prestar els serveis que en constitueixen l’
objecte d’ aquest contracte a comptar del dia 10/06/2017; atès que no existeix altra
disponibilitat pressupostària adequada ni suficient per atendre el seu pagament
TERCER.- Comunicar aquesta resolució al cap del Departament de Protecció Civil de l’Àmbit d’
Alcaldia als efectes que s’indiquen en l’ article 178.1 en relació amb el que preveu l’ article 173
f) del TRLCSP i a l’Intervenció municipal, per al seu respectiu coneixement i efectes.”
Fonaments de dret
1. Aquesta resolució va ser adoptada per l’alcaldessa mitjançant avocació de les competències
en matèria de contractació que té delegades a la Junta de Govern Local.
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2 En haver estat adoptada aquesta resolució mitjançant avocació de competències, d’acord
amb el que disposa per a aquest supòsit la resolució de delegació de competències de data 23
de juny de 2015, acord tercer de la seva part dispositiva, se n’ha de donar compte
posteriorment a la Junta de Govern Local.
3. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
Proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari proposo al tercer
Tinent d’alcalde i regidor de l’ Ambit de Badalona Democràtica la inclusió en l’ ordre del dia de
la propera sessió de la Junta de Govern Local, de la proposta de donar compte de la resolució
a què es fa referència en l’únic antecedent d’aquest document.
RESOLUCIÓ
Vistos i acceptats els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la proposta per donar
compte formulada, la Junta de Govern Local pren nota del seu contingut.
Els regidors resten assabentats de la precedent resolució.
3. Donar compte de la resolució d' aprovació de la licitació, despesa i obertura del
procediment obert d'adjudicació del contracte de subministrament d' equips i accessoris
sistema radiocomunicacions mòbils GU de Badalona.
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió: Donar compte de la Resolució de l’ Alcaldessa de data 19 de maig de 2017 d’
aprovació de la licitació, despesa i obertura del procediment obert d’adjudicació referent al contracte
de subministrament, instal·lació i posada en marxa, formació i manteniment inclosos, del equips i
accessoris per implementar el sistema de radiocomunicacions mòbils digitals TETRA per al Servei
de la Guàrdia Urbana de Badalona, connectat a la Xarxa RESCAT de la Generalitat de Catalunya.
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça: Junta de Govern Local
Núm. expedient: 72/OBR- 15/16
Antecedent
L’alcaldessa de la corporació va dictar en data 19 de maig de 2017, una resolució la part dispositiva
de la qual és del següent tenor literal:
“PRIMER.- AVOCAR per a l’ adopció d’ aquests acords les competències delegades en la Junta de
Govern Local segons Resolució de 23 de juny de 2015.
SEGON.- APROVAR el Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars
que conformen l’expedient de contractació indexat amb el número 72/OBR- 15/16 corresponent al
contracte de subministrament, instal·lació i posada en marxa, formació i manteniment inclosos, del
equips i accessoris per implementar el sistema de radiocomunicacions mòbils digitals TETRA per al
Servei de la Guàrdia Urbana de Badalona, connectat a la Xarxa RESCAT de la Generalitat de
Catalunya, amb un pressupost màxim de licitació de 280.046,43 euros, IVA inclòs al tipus del 21% (a
raó de 231.443,33 euros el valor base del contracte i 48.603,10 euros en concepte d’ IVA al
percentatge indicat) i una durada de 4 anys a comptar de l’ endemà de la data en què s’ aixequi per
part del responsable del contracte l’ acta de recepció acreditativa del lliurament, instal·lació i posada
en marxa dels béns que en constitueixen el seu objecte a satisfacció de l’ Administració.
TERCER.- PROCEDIR a l’ obertura del procediment obert d’ adjudicació d’ aquest contracte
mitjançant tramitació ordinària, segons allò previst als articles 110, 150 i 157 del RDL 3/2011, de 14
de novembre, pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
QUART.- ATENDRE la despesa que se’n derivi d’ aquest contracte per a l’ any 2017, la qual s’
estima en un total de 250.875,75 euros (IVA inclòs) amb càrrec a les següents partides
pressupostàries del pressupost municipal de l’ exercici 2017 en pròrroga de l’ any 2016 que es
detallen a continuació i d’ acord amb el següent desglós:
- Amb càrrec a la partida número 441-1322-62322, l’ import de 241.152,19 euros (IVA inclòs al tipus
del 21%).
- Amb càrrec a la partida número 441-1322-21300, l’ import de 9.723,56 euros (IVA inclòs al tipus del
21%).
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SOTMETRE la despesa que se’n pot derivar d’ aquest contracte per als anys posteriors que
comprengui la seva execució a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en
els pressupostos municipals corresponents a aquells futurs exercicis per atendre el seu pagament.
La manca o insuficiència de consignació econòmica per atendre el pagament que se’ n derivi del
contracte sorgit arran la tramitació d’ aquest procediment serà un supòsit constitutiu de modificació
d’ aquest contracte per aplicar-hi mesures d’ estabilitat pressupostària o de resolució d’ aquest, d’
acord amb l’ establert al plec de clàusules administratives particulars que es proposa per regir-lo.
CINQUÈ.- PROCEDIR A LA PUBLICACIÓ de l’anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió
Europea, en el Butlletí Oficial de l’ Estat i en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Badalona,
d’acord amb les previsions de l’article 142 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’ aprova el
Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
SISÈ.- COMUNICAR aquesta resolució al cap del Departament de Compres, al cap del Servei d’
Administració General de Seguretat, Convivència i Participació i a l’Intervenció municipal.
SETÈ.- Contra aquests acords es pot interposar, amb caràcter potestatiu, el recurs especial en
matèria de contractació previst a l’article 40 i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14
de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, davant del
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de 15 dies hàbils des de la remissió de
la notificació de l’acte impugnat.
El recurs s’haurà d’anunciar prèviament davant d’aquest Ajuntament en el termini de 15 dies hàbils
comptadors des del següent a aquell que s’enviï la notificació de l’acte impugnat, de conformitat
amb el que disposat en l’article 45.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic
Si transcorreguts tres mesos des de la interposició de l’esmentat recurs especial en matèria de
contractació no s’ha dictat resolució expressa per part del Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic , aquest es tindrà per desestimat. En aquest cas es podrà interposar, davant de la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia Catalunya, el corresponent recurs
contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, a comptar des del següent dia hàbil a aquell en
que va finalitzar el termini perquè el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resolgui el
recurs de especial en matèria de contractació, en la forma i amb els requisits establertes en la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. En cas que el
recurs especial en matèria de contractació potestatiu fos resolt de forma expressa, el termini per a
interposar el recurs contenciós administratiu davant de l’esmentada Sala serà de dos mesos, a
comptar des del següent dia hàbil a la recepció de la corresponent notificació.
Això no obstant, els interessats podran interposar directament el recurs contenciós administratiu,
sense necessitat de la interposició prèvia del recurs especial en matèria de contractació, davant del
Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des del
següent dia hàbil a la recepció de la notificació del present acte, en la forma i amb els requisits
previstos en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot sens perjudici de les qüestions de nul·litat que puguin interposar-se a l’empara del que disposen
els arts. 37 i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de contractes del sector públic; o bé sens perjudici de la interposició de
qualsevol altre recurs que es cregui convenient.
VUITÈ.- DONAR COMPTE de l’ adopció d’aquests acords a la propera sessió ordinària que dugui a
terme la Junta de Govern Local d’ aquesta corporació.”
Fonaments de dret
1. Aquesta resolució va ser adoptada per l’alcaldessa mitjançant avocació de les competències en
matèria de contractació que té delegades a la Junta de Govern Local.
2 En haver estat adoptada aquesta resolució mitjançant avocació de competències, d’acord amb el
que disposa per a aquest supòsit la resolució de delegació de competències de data 23 de juny de
2015, acord tercer de la seva part dispositiva en casos d’urgència, se n’ha de donar compte
posteriorment a la Junta de Govern Local, tal com va establir la resolució transcrita en l’únic
antecedent d’ aquest document (veure acord vuitè).
3. D’acord amb el cartipàs municipal vigent el titular de l’òrgan competent per aprovar aquesta
contractació és la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia, conforme les previsions de la
Resolució de 23 de juny de 2015, sens perjudici que l’ alcaldia pugui assumir les atribucions
delegades a la Junta de Govern Local quan en casos d’ urgència es consideri adequat, donant-ne
posteriorment compte a la Junta de Govern Local, com és aquest cas.
4. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, els
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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, a l’empara del que preveu l’acord vuitè de la resolució esmentada i considerant
que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari proposo al tercer Tinent d’alcalde i regidor de l’ Ambit
de Badalona Democràtica la inclusió en l’ ordre del dia de la propera sessió de la Junta de Govern
Local, de la proposta de donar compte de la resolució a què es fa referència en l’únic antecedent
d’aquest document.
RESOLUCIÓ
Vistos i acceptats els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la proposta per donar compte
formulada, la Junta de Govern Local pren nota del seu contingut.

Els regidors resten assabentats de la precedent resolució.

Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
4. Acceptar el traspàs del lloc de venda núm. 16 del Mercat Municipal provisional
Maignon.
Atès l’instància presentada per la senyora LNA amb NIF Y, en data 1 de febrer d’enguany, per tal
de traspassar, per un preu de 60.000,00 euros, el lloc de venda núm. 16 del Mercat Municipal
provisional Maignon, dedicat a la venda de menuts de la que n’és concessionària, a favor de la
senyora GGP amb NIF X.
Atès l’informe emès pel cap del Departament Comerç, que acredita les dades registrals del lloc de
venda núm. 16 del Mercat Municipal provisional Maignon, a nom de la senyora LNA, per
adjudicació d’acord amb el decret de la regidora de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i
Turisme de data 30 de desembre de 2010, amb data de finalització de la concessió l’1 de gener de
2036.
Atès que del mateix informe es desprèn que la quantitat que s’haurà de satisfer en concepte
“d’expedició de títols de concessions administratives” ascendeix a la quantitat de 132,93 euros.
Atès que tant el president del Mercat Municipal provisional Maignon, com la directora del Mercat
han informat que no hi ha inconvenient respecte al traspàs.
Atès que, actualment tant LNA com GGP, no tenen cap deute pendent amb l’Ajuntament de
Badalona.
Vist l’informe favorable de l’interventor municipal.
FONAMENTS DE DRET
Atès el que disposa l’article 16 de l’Ordenança de Mercats, publicada en el Butlletí Oficial de la
Província, amb data 29 de gener de 2009, <<Els concessionaris podran traspassar els drets
inherents a la seva concessió en els següents casos: a)A títol onerós...A títol gratuït...Tant en
cas de transmissió per causa de mort com de cessió entre els parents esmentats en aquest
apartat, la transmissió tindrà efecte únicament per al temps restant de la concessió de l’anterior
concessionari.>>
En tot cas, aquest paràgraf resulta aplicable respecte a la duració del traspàs del lloc de venda
núm. 16 del Mercat Municipal provisional Maignon, i el seu venciment serà l’1 de gener de 2036.
Atès que l’Ajuntament, vist l’import de la transmissió declarat a la sol·licitud de traspàs, no
exercitarà el dret de tempteig previst a l’article 16 de l’Ordenança esmentada, perquè considera
més interessant per la potenciació del mercat accedir al traspàs sol·licitat, segons es desprèn de
l’informe del cap del Departament de Promoció Econòmica i Comerç.
Atès que segons disposa l’article 16 de l’Ordenança de Mercats, els concessionaris de les parades
les podran traspassar, previ pagament de les taxes establertes a l’Ordenança Fiscal corresponent.
Atès que consta a l’expedient el pagament de les taxes municipals en concepte d’expedició de
títols de concessions administratives per l’import de 132,93 euros.
Atès que la competència per resoldre el present expedient recau en la Junta de Govern Local
d’acord amb l’article 3.3 de l’Ordenança de Mercats.
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En conseqüència, considero que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari, per tal que el
segon tinent d'alcalde i regidor de Badalona Pròspera i Sostenible, en virtut de la delegació
efectuada per l'Alcaldessa, per resolució de 29 de juny de 2015, proposi a la Junta de Govern
Local que aprovi la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMERA.- Autoritzar el traspàs del lloc de venda núm. 16 del Mercat Municipal provisional
Maignon, sol·licitat per la seva titular la senyora LNA amb NIF Y, per a la venda de menuts, a favor
de la senyora GGP amb NIF X. El període de vigència finalitzarà l’1 de gener de 2036.
SEGONA.- Aprovar la liquidació presentada per Guadalupe García Perales d’import 132,93 euros.
TERCERA.- Confeccionar un nou títol amb les dades significatives de la nova titular, de la
parada i de l’activitat desenvolupada.
QUARTA- La nova concessionària haurà de complir els requisits que estableix l’article 23, de
l’Ordenança de Mercats Municipals de Badalona, pel que fa als deures dels titulars dels llocs de
venda.
CINQUENA.- Aquesta autorització s’haurà de notificar als interessats, al president i a la directora
del Mercat Municipal provisional Maignon, al Departament de Patrimoni, i al Departament de
Gestió i Control d’Ingressos de Dret Públic.
En atenció als antecedents, arguments i raonaments jurídics de la proposta de resolució
precedent, la conformo i valido plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata
sessió de la Junta de Govern Local, pel seu coneixement.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
5. Acceptar el traspàs del lloc de venda 9 del Mercat Municipal provisional Maignon.
Atès l’instància presentada per la senyora MFB amb NIF K, en data 19 de gener d’enguany, per tal
de traspassar, per un preu de 60.000,00 euros, el lloc de venda núm. 9 del Mercat Municipal
provisional Maignon, dedicat a la venda de fruita i verdura de la que n’és concessionària, a favor
del senyor DRA amb NIF Z.
Atès l’informe emès pel cap del Departament Comerç, que acredita les dades registrals del lloc de
venda núm. 9 del Mercat Municipal provisional Maignon, a nom de la senyora MFB, per
adjudicació d’acord amb el decret de la regidora de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i
Turisme de data 30 de desembre de 2010, amb data de finalització de la concessió l’1 de gener de
2036.
Atès que del mateix informe es desprèn que la quantitat que s’haurà de satisfer en concepte
“d’expedició de títols de concessions administratives” ascendeix a la quantitat de 132,93 euros.
Atès que tant el president del Mercat Municipal provisional Maignon, com la directora del Mercat
han informat que no hi ha inconvenient respecte al traspàs.
Atès que, actualment tant MFB com DRA, no tenen cap deute pendent amb l’Ajuntament de
Badalona.
Vist l’informe favorable de l’interventor municipal.
FONAMENTS DE DRET
Atès el que disposa l’article 16 de l’Ordenança de Mercats, publicada en el Butlletí Oficial de la
Província, amb data 29 de gener de 2009, <<Els concessionaris podran traspassar els drets
inherents a la seva concessió en els següents casos: a)A títol onerós...A títol gratuït...Tant en
cas de transmissió per causa de mort com de cessió entre els parents esmentats en aquest
apartat, la transmissió tindrà efecte únicament per al temps restant de la concessió de l’anterior
concessionari.>>.

En tot cas, aquest paràgraf resulta aplicable respecte a la duració del traspàs del lloc de venda
núm. 9 del Mercat Municipal provisional Maignon, i el seu venciment serà l’1 de gener de 2036.
Atès que l’Ajuntament, vist l’import de la transmissió declarat a la sol·licitud de traspàs, no
exercitarà el dret de tempteig previst a l’article 16 de l’Ordenança esmentada, perquè considera
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més interessant per la potenciació del mercat accedir al traspàs sol·licitat, segons es desprèn de
l’informe del cap del Departament de Promoció Econòmica i Comerç.
Atès que segons disposa l’article 16 de l’Ordenança de Mercats, els concessionaris de les parades
les podran traspassar, previ pagament de les taxes establertes a l’Ordenança Fiscal corresponent.
Atès que consta a l’expedient el pagament de les taxes municipals en concepte d’expedició de
títols de concessions administratives per l’import de 132,93 euros.
Atès que la competència per resoldre el present expedient recau en la Junta de Govern Local
d’acord amb l’article 3.3 de l’Ordenança de Mercats.
En conseqüència, considero que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari, per tal que el
segon tinent d'alcalde i regidor de Badalona Pròspera i Sostenible, en virtut de la delegació
efectuada per l'Alcaldessa, per resolució de 29 de juny de 2015, proposi a la Junta de Govern
Local que aprovi la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMERA.- Autoritzar el traspàs del lloc de venda núm. 9 del Mercat Municipal provisional
Maignon, sol·licitat per la seva titular la senyora MFB amb NIF K, per a la venda de fruita i verdura,
a favor del senyor DRA amb NIF Z Q. El període de vigència finalitzarà l’1 de gener de 2036.
SEGONA.- Aprovar la liquidació presentada per DRA d’import 132,93 euros.
TERCERA.- Confeccionar un nou títol amb les dades significatives del nou titular, de la parada i
de l’activitat desenvolupada.
QUARTA- El nou concessionari haurà de complir els requisits que estableix l’article 23, de
l’Ordenança de Mercats Municipals de Badalona, pel que fa als deures dels titulars dels llocs de
venda.
CINQUENA.- Aquesta autorització s’haurà de notificar als interessats, al president i a la directora
del Mercat Municipal provisional Maignon, al Departament de Patrimoni, i al Departament de
Gestió i Control d’Ingressos de Dret Públic.
En atenció als antecedents, arguments i raonaments jurídics de la proposta de resolució
precedent, la conformo i valido plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata
sessió de la Junta de Govern Local, pel seu coneixement.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
6. Acceptar el traspàs dels llocs de venda núm. 32-33-34 del Mercat Municipal Sant Roc.
Atès l’instància presentada per l’empresa ZARLEK DISTRIBUCIONES, S.L. amb CIF B
representada per la senyora JRO amb NIF F, en data 24 de gener d’enguany, per tal de
traspassar, per un preu de 5.000,00 euros, els llocs de venda núm. 32-33-34 del Mercat Municipal
Sant Roc, dedicat a la venda de peix del que n’és concessionari, a favor de l’empresa
BOXINGFISH, S.L. amb CIF H, representada pel senyor AMG amb núm. NIF X.
Atès l’informe emès pel cap del Departament de Comerç, que acredita les dades registrals dels
llocs de venda núm. 32-33-34 del Mercat Municipal Sant Roc, destinat a la venda de peix a nom de
ZARLEK DISTRIBUCIONES, S.L., per acord de la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de
2005, amb data de finalització de la concessió el 19 d’abril de 2030.
Atès que del mateix informe es desprèn que la quantitat que s’haurà de satisfer en concepte
“d’expedició de títols de concessions administratives” ascendeix a la quantitat de 132,93 euros.
Atès que tant la presidenta del Mercat Municipal Sant Roc, com la directora del Mercat han
informat que no hi ha inconvenient respecte al traspàs.
Atès que, actualment tant ZARLEK DISTRIBUCIONES, S.L. com BOXINGFISH, S.L., no tenen
cap deute pendent amb l’Ajuntament de Badalona.
FONAMENTS DE DRET
Atès el que disposa l’article 16 de l’Ordenança de Mercats, publicada en el Butlletí Oficial de la
Província, amb data 29 de gener de 2009, <<Els concessionaris podran traspassar els drets
inherents a la seva concessió en els següents casos: a)A títol onerós...A títol gratuït...Tant en
cas de transmissió per causa de mort com de cessió entre els parents esmentats en aquest
apartat, la transmissió tindrà efecte únicament per al temps restant de la concessió de l’anterior
concessionari.>>
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En tot cas, aquest paràgraf resulta aplicable respecte a la duració del traspàs dels llocs de
venda núm. 32-33-34 del Mercat Municipal Sant Roc, i el seu venciment serà el 19 d’abril de
2030.
Atès que l’Ajuntament, vist l’import de la transmissió declarat a la sol·licitud de traspàs, no
exercitarà el dret de tempteig previst a l’article 16 de l’Ordenança esmentada, perquè considera
més interessant per la potenciació del mercat accedir al traspàs sol·licitat, segons es desprèn de
l’informe del cap del Departament de Comerç.
Atès que segons disposa l’article 16 de l’Ordenança de Mercats, els concessionaris de les parades
les podran traspassar, previ pagament de les taxes establertes a l’Ordenança Fiscal corresponent.
Atès que consta a l’expedient el pagament de les taxes municipals en concepte d’expedició de
títols de concessions administratives per l’import de 132,93 euros.
Atès que la competència per resoldre el present expedient recau en la Junta de Govern Local
d’acord amb l’article 3.3 de l’Ordenança de Mercats.
En conseqüència, considero que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari, per tal que el
segon tinent d'alcalde i regidor de Badalona Pròspera i Sostenible, en virtut de la delegació
efectuada per l'Alcaldessa, per resolució de 29 de juny de 2015, proposi a la Junta de Govern
Local que aprovi la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMERA.- Autoritzar el traspàs dels llocs de venda núm. 32-33-34 del Mercat Municipal Sant
Roc, sol·licitat per l’empresa ZARLEK DISTRIBUCIONES, S.L. amb CIF B, per a la venda de
peix, a favor de l’empresa BOXINGFISH, S.L. amb CIF H. El període de vigència finalitzarà el 19
d’abril de 2030.
SEGONA.- Aprovar la liquidació presentada per BOXINGFISH, S.L. d’import 132,93 euros.
TERCERA.- Confeccionar un nou títol amb les dades significatives del nou titular, de la parada i
de l’activitat desenvolupada.
QUARTA- El nou concessionària haurà de complir els requisits que estableix l’article 23, de
l’Ordenança de Mercats Municipals de Badalona, pel que fa als deures dels titulars dels llocs de
venda.
CINQUENA.- Aquesta autorització s’haurà de notificar als interessats, a la presidenta i a la
directora del Mercat Municipal Sant Roc, al Departament de Patrimoni, i al Departament de Gestió i
Control d’Ingressos de Dret Públic.
En atenció als antecedents, arguments i raonaments jurídics de la proposta de resolució
precedent, la conformo i valido plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata
sessió de la Junta de Govern Local, pel seu coneixement.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
7 Aprovar el traspàs de la parada núm. 60 del mercat municipal La Salut per a
desenvolupar l'activitat de venda de peix.
Atès l’instància presentada per la senyora CPMamb NIF Y, en data 30 de gener d’enguany, per tal
de traspassar, per un preu de 25.000,00 euros, el lloc de venda núm. 60 del Mercat Municipal La
Salut, dedicat a la venda de peix de la que n’és concessionària, a favor del senyorJMM amb NIF
W.
Atès l’informe emès pel cap del Departament de Comerç, que acredita les dades registrals del lloc
de venda núm. 60 del Mercat Municipal La Salut, destinat a la venda de peix a nom de CPM, per
decret d’alcaldia, de data 30 de març de 2006, amb data de finalització de la concessió el 9 de
setembre de 2022.
Atès que del mateix informe es desprèn que la quantitat que s’haurà de satisfer en concepte
“d’expedició de títols de concessions administratives” ascendeix a la quantitat de 132,93 euros.
Atès que tant la presidenta del Mercat Municipal La Salut, com la directora del Mercat han informat
que no hi ha inconvenient respecte al traspàs.
Atès que, actualment tant CPM com JMM, no tenen cap deute pendent amb l’Ajuntament de
Badalona.
FONAMENTS DE DRET
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Atès el que disposa l’article 16 de l’Ordenança de Mercats, publicada en el Butlletí Oficial de la
Província, amb data 29 de gener de 2009, <<Els concessionaris podran traspassar els drets
inherents a la seva concessió en els següents casos: a)A títol onerós...A títol gratuït...Tant en
cas de transmissió per causa de mort com de cessió entre els parents esmentats en aquest
apartat, la transmissió tindrà efecte únicament per al temps restant de la concessió de l’anterior
concessionari.>>
En tot cas, aquest paràgraf resulta aplicable respecte a la duració del traspàs del lloc de venda
núm. 60 del Mercat Municipal La Salut, i el seu venciment serà el 9 de setembre de 2022.
Atès que l’Ajuntament, vist l’import de la transmissió declarat a la sol·licitud de traspàs, no
exercitarà el dret de tempteig previst a l’article 16 de l’Ordenança esmentada, perquè considera
més interessant per la potenciació del mercat accedir al traspàs sol·licitat, segons es desprèn de
l’informe del cap del Departament de Comerç.
Atès que segons disposa l’article 16 de l’Ordenança de Mercats, els concessionaris de les parades
les podran traspassar, previ pagament de les taxes establertes a l’Ordenança Fiscal corresponent.
Atès que consta a l’expedient el pagament de les taxes municipals en concepte d’expedició de
títols de concessions administratives per l’import de 132,93 euros.
Atès que la competència per resoldre el present expedient recau en la Junta de Govern Local
d’acord amb l’article 3.3 de l’Ordenança de Mercats.
En conseqüència, considero que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari, per tal que el
segon tinent d'alcalde i regidor de Badalona Pròspera i Sostenible, en virtut de la delegació
efectuada per l'Alcaldessa, per resolució de 29 de juny de 2015, proposi a la Junta de Govern
Local que aprovi la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMERA.- Autoritzar el traspàs del lloc de venda núm. 60 del Mercat Municipal La Salut, sol·licitat
per la seva titular la senyora CPM amb NIF Y, per a la venda de peix, a favor del senyor JMM amb
NIF W. El període de vigència finalitzarà el 9 de setembre de 2022.
SEGONA.- Aprovar la liquidació presentada per JMM d’import 132,93 euros.
TERCERA.- Confeccionar un nou títol amb les dades significatives del nou titular, de la parada i
de l’activitat desenvolupada.
QUARTA- El nou concessionari haurà de complir els requisits que estableix l’article 23, de
l’Ordenança de Mercats Municipals de Badalona, pel que fa als deures dels titulars dels llocs de
venda.
CINQUENA.- Aquesta autorització s’haurà de notificar als interessats, a la presidenta i a la
directora del Mercat Municipal La Salut, al Departament de Patrimoni, i al Departament de Gestió i
Control d’Ingressos de Dret Públic.
En atenció als antecedents, arguments i raonaments jurídics de la proposta de resolució
precedent, la conformo i valido plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata
sessió de la Junta de Govern Local, pel seu coneixement.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8

SESSIÓ PÚBLICA
Àmbit de Badalona Democràtica
7. Aprovar un reconeixement de crèdit corresponent a l'exercici 2017.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’un reconeixement de crèdit de l’exercici 2017
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
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Expedient: 010102-CM-SRC2017/000001
Ref. addicional:
Interessat: NIVEL 10 MOVING SOUND SL - NIF B62471610
Objecte: Serveis tècnics d’audiovisuals i d’enregistrament pels actes realitzats als salons de
l’ajuntament en el mes de gener de 2017
Fets
1. La factura relacionada a continuació ha estat conformada pel director del Gabinet d’Alcaldia i
Comunicació, qui ha emès un informe tècnic favorable a la seva aprovació.
Interessat
Factura
NIF
Nivel 10 Moving
Sound SL
002.1656
B62471610

Data
06.02.17

Concepte
Serveis tècnics
audiovisuals actes
Ajuntament gener 2017

Núm. Exp.
010102-CMSRC2017/
000001

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

001-9220-22799
12017000004708/1

1.767,35

2. 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),
l’interventor general, en data 12.04.2107, ha emès l’informe que transcrit literalment diu:
“Aplicació pressupostària
Id. Op.
Núm. Op.
Import
2017 N 001 9220 22799
A
12017000004708/1
1.767,35
Vist l’expedient amb referència 010102-CM-SRC2017/000001 tramés a aquesta Intervenció
relatiu a l’assumpte referenciat s’ha d’indicar el següent:
A l’expedient s’incorpora un informe tècnic emès pel director del Gabinet d’Alcaldia i
Comunicació en data 27 de febrer d’enguany, en el qual s’indica que l’empresa ha presentat a
l’Ajuntament la factura número 002.1656 corresponent al servei realitzat.
Així mateix s’incorpora informe jurídic de la tècnica superior en dret de data 6 de març
d’enguany, en el que s’assenyala que, per tal d’evitar l’enriquiment injust de l’Ajuntament
procedeix l’aprovació de la despesa de la factura.
En aquest sentit, s’ha de posar de manifest que la factura tramesa no pot conceptuar-se
procedent d’una relació contractual en la mesura que no s’ha procedit a la tramitació i
formalització de cap contracte, com així s’exigeix als articles 27 i 28 del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, i, per tant, les prestacions s’han realitzat al marge dels requisits i
tràmits exigits al text legal indicat mitjançant un procediment de contractació verbal, la qual està
prohibida dins de la normativa vigent.
En tot cas, en el present supòsit, i com es deriva de l’informe tècnic i de la factura conformada
pel director del Gabinet d’Alcaldia i Comunicació, l’empresa ha prestat els serveis a conformitat
de l’Ajuntament i l’import és correcte.
És per això que, en aplicació del principi “d’enriquiment injust”, expressament admès pel
Consell d’ Estat (entre d’altres, en els dictàmens 88/2004 i 1008/2008) i aplicat per la
jurisprudència del Tribunal Suprem en diverses sentències (28 d’abril i 12 de maig de 2008,
entre d’altres) procediria el resarciment de les despeses ocasionades.
En qualsevol cas, i sense perjudici de l’obligació de pagament als tercers que han executat les
prestacions de bona fe, cal posar de manifest la previsió legal d’eventuals responsabilitats
prevista per funcionaris i autoritats en matèria de tramitació de procediments irregulars de
contractació, en els termes previstos per la Disposició Addicional 19ª del TRLCSP; l’article 20
de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú, Llei 7/2007, reguladora
de l’ Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic (Títol VII); l’article 28 de la Llei de Transparència i Bon
Govern, i altre normativa concordant.”
Fonaments de dret
1. L'objecte d'aquest expedient és l'aprovació de la despesa per import total de 1.767,35 euros
per al seu abonament a l’empresa NIVEL 10 MOVING SOUND SL (NIF B62471610)
corresponent a la factura detallada en l’antecedent primer, per aplicació al present supòsit de la
doctrina jurisprudencial establerta pel Tribunal Suprem de l'enriquiment injust o sense causa, ja
que la inexistència d'expedient de contractació de conformitat amb les normes de la legislació
de contractes de les administracions públiques, no és convalidable. No obstant això,
l'Ajuntament resta obligat en dret al pagament a l'empresa que ha realitzat l'esmentat
subministrament, ja que en cas contrari es produiria un enriquiment injust o sense causa de
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l'hisenda municipal que l'ordenament jurídic no pot acollir i així ho té declarat de forma reiterada
la jurisprudència del Tribunal Suprem.
2. D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquesta
despesa constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de l’efectiva
prestació del servei, acreditada a l’expedient.
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 la despesa generada i la conformitat que n’ha prestat el
departament municipal gestor.
4. 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 relacionada conforme les
previsions de l'article 20 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
5. D’acord amb l’article 23.1 e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, Text Refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l’article 50.12 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, l'òrgan competent per a l'aprovació d’aquest reconeixement de crèdit és el Ple de
l’Ajuntament. No obstant això, l’esmentada atribució ha estat delegada en la Junta de Govern
Local tal com recull l’article 22 de les Bases d’Execució del Pressupost de 2017, en pròrroga de
2016.
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 Badalona Democràtica.
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
regidor de l'Àmbit de Badalona Democràtica per tal que inclogui a l’ordre del dia de la Comissió
Informativa de l’Àmbit de Badalona Democràtica i, si escau, de la Junta de Govern Local
pública, per a la seva ulterior resolució, la següent proposta:
ÚNIC.- Aprovar l’expedient de despesa i facturea que es relacionen a continuació, en haver
estat conformada pel servei gestor corresponent, i satisfer el seu import amb càrrec a la partida
pressupostària i operació que s’indiquen del pressupost municipal de despeses del 2017, en
pròrroga de 2016:
Interessat
Factura
NIF
Nivel 10 Moving
Sound SL
002.1656
B62471610

Data
06.02.17

Concepte
Serveis tècnics
audiovisuals actes
Ajuntament gener 2017

Núm. Exp.
010102-CMSRC2017/
000001

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

001-9220-22799
12017000004708/1

1.767,35

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
8. Aprovar conjuntament els expedients 082200-CM-SRC2017/000002 I 082200-CMSRC2017/000003, d'enriquiment injust.
Identificació de l’expedient
Tipus: Enriquiment Injust
Òrgan que resol: Junta de Govern Local Pública
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Núm. Expedient

70/k35-2017

84/k43-2017
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Empresa
Nif
Factura nº.
Import
Aplicació
Pressupostaria
Núm. Operació

082200-CMSRC2017/000002
CENTRACONTROL 24
SA
A59165704
56712
462,12
2017N322342022799

082200-CMSRC2017/000003
THYSSENKRUPP
ELEVADORES, SL
B46001897
9000940608
725,93
2017N322342021300

12017000009981/1

12017000010611/1

Antecedents
Les factures a les quals es fa ressenya a la present proposta d’acord corresponen a enriquiments
injustos pel servei de connexió a una central d’alarmes i de report d’incidències per e-mai, per
gener i febrer de 2017 i manteniment d’ascensor ubicat al CF Montigalà, edifici secundari destinat
al CF-7 (1r trimestre de 2017), la qual cosa ha estat justificada als respectius expedients mitjançant
els informes tècnics corresponents, de dates 3 i 27 de març respectivament.
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, de dates 21/04 i
04/05 de 2017 respectivament, amb el següent contingut comú “A l’expedient s’incorpora un
informe jurídic emès per la lletrada adscrita al Servei Jurídic i d’Administració General en
data....../.., proposant l’aprovació, mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit, de la
despesa...../.., derivada de la factura presentada per l’empresa ........../.. en data ......../... de 2016.
No obstant això, per part del departament gestor no s’incorpora a l’expedient cap informe
justificatiu de la motivació de no haver-se procedit a la tramitació del corresponent expedient de
contractació del servei.
En aquest sentit, s’ha posat de manifest que la factura tramesa no pot conceptuar-se procedent
d’una relació contractual en la mesura que no s’ha procedit a la tramitació i formalització de cap
contracte, com així s’exigeix els articles 27 i 28 del Text refós de la Llei de contractes del Sector
Públic, i, per tant, les prestacions s’han realitzat al marge dels requisits i tràmits exigits al text legal
indicats.
En tot cas, i com es deriva de l’informe tècnic i de la factura conformada pel cap del departament
d’Instal·lacions Esportives, el tercer de bona fe ha prestat el servei a conformitat de l’Ajuntament i
els imports són correctes.
És per això que, en aplicació del principi “d’enriquiment injust”, expressament admès pel Consell
d’Estat (entre d’altres, en els dictàmens 88/2004 i 1008/2008) i aplicat per la jurisprudència del
Tribunal Suprem en diverses sentències (28 d’abril i 12 de maig de 2008, entre d’altres) procediria
al resarciment de les despeses ocasionades.
En qualsevol cas, i sense perjudici de l’obligació de pagament al tercer que ha executat les
prestacions de bona fe, cal posar de manifest la previsió legal d’eventuals responsabilitats prevista
per funcionaris i autoritats en matèria de tramitació de procediments irregulars de contractació, en
els termes previstos per la Disposició Addicional 19a del TRLCSP; l’article 20 de la Llei39/2015, d’1
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú, Llei 7/2007, reguladora de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic (Títol VII); l’article 28 de la Llei de Transparència i Bon Govern, i altre normativa
concordant.”
Fonaments de Dret
1.El art. 25.1.l) LRBRL d’acord amb modificació operada per LRSAL, estableix que els
Ajuntaments exerciran com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i
de les comunitats autònomes, “la promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del
temps lliure”.
2.Són un servei mínim de caràcter obligatori per tenir un nombre d’habitants superior amb
20.000, d’acord amb l’art. 26 c) LRBRL de conformitat amb modificació operada per LRSAL, les
instal·lacions esportives d’ús públic.
3.L’art. 84.2 lletres d) i k) EAC estableixen que els governs locals de Catalunya tenen en tot cas
competències pròpies, en els termes que determinin les lleis, sobre la regulació i la gestió dels
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equipaments municipals i la regulació i la gestió dels equipaments esportius i d’oci i promoció
d’activitats.
4.L’art. 39 TULE desenvolupa la competència autonòmica i estableix les competències pròpies
municipis en matèria esportiva:
“1 Correspon als municipis:
a) Promoure de manera general l’activitat física i l’esport en llur àmbit territorial, especialment
en l’àrea escolar, i fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i recreatives en el marc
de les directrius de la Generalitat de Catalunya.
b) Construir, ampliar i millorar instal·lacions esportives en llur territori.
c) Vetllar per la plena utilització de les instal·lacions esportives existents en llur terme municipal.
d) Portar un cens de les instal·lacions esportives de llur territori.
e) Vetllar pel compliment de les previsions urbanístiques sobre reserva d’espais i qualificacions
de zones per a la pràctica de l’esport i l’emplaçament d’equipaments esportius.
f) Cooperar amb altres ens públics o privats per al compliment de les finalitats assenyalades
per aquesta Llei.
2 Els municipis de més de cinc mil habitants han de garantir l’existència en llur territori
d’instal·lacions esportives d’ús públic.”
5.L’article 10.9 del Títol preliminar del Codi civil recull la figura de l’enriquiment sense causa
com a font d’obligacions.
6.Segons reiterada jurisprudència del TS, concretament, la Sentència del T.S., Sala del
Contenciós Administratiu, de 21 de març de 1991 i que diu
" ...... Porque el enriquecimiento sin causa viene a corregir situaciones de total desequilibrio, en
relaciones que, carentes de ropaje jurídico, materialmente han existido produciendo beneficios
concretos en una de las partes, a costa de la otra. Con ello se originan unos efectos sin causa
–enriquecimiento y empobrecimiento- al no venir respaldados por las formas exigidas en el
régimen administrativo. Más estos efectos sin causa, por la forma, se convierten en
determinantes de la causa que los corrige y repara. Así pues, ......... la causa del abono no es la
causa del contrato inexistente en lo formal sino la causa de que no se produzca un
enriquecimiento y un empobrecimiento sin causa.”
7.Donada la manca de regulació puntual i sistematitzada en dret positiu de la institució de
l’enriquiment injust o sense causa, la doctrina jurisprudencial de les Sales Primera i Segona del
Tribunal Suprem ha anat establint els requisits que es consideren necessaris per a la
concurrència d’aquell, per totes la STS de 28 de setembre de 1999, Sala 3ª, Secció 7ª:
“Para que concurra la apreciación del enriquecimiento injusto, son necesarios los siguientes
elementos: a) aumento del patrimonio del enriquecido; b) correlativo empobrecimiento del
actor; c) falta de causa que justifique el enriquecimiento y d) inexistencia de precepto legal que
excluya la aplicación del principio, máxime cuando conforme a reiterada jurisprudencia tanto
civil como contencioso- administrativa, estima que no puede aplicarse el principio prohibitivo del
enriquecimiento, cuando tiene su base en un contrato, en la ley, o en una sentencia, como ha
declarado la Sala Primera del Tribunal Supremo por Sentencia de 14 de diciembre de 1993”.
L’esmentada sentència, determina com a un dels requisits per a la procedència de l’acció per
enriquiment injust o sense causa, “l’empobriment de qui reclama o d’aquell en el nom del qual
es reclami, pecuniàriament acceptable, entès sempre en el seu sentit més ampli, que no
provingui directament del comportament de qui el pateix”.
8.Així doncs, en el cas objecte del present informe, s’estima l’obligació de pagament de les
factures, sense perjudici de les eventuals responsabilitats que es puguin derivar d’acord amb la
STS de 24 de juliol de 1992 i conforme les previsions de l’article 20 i concordants LRJPAC.
9.L’article 28 de les Bases d’Execució del Pressupost municipal per l’any 2016 disposen que,
pel que fa als expedients de contractació menor, tant el seu tràmit com llur quantia, haurà
d’ajustar-se al que disposa el TRLCSP. L’article 138.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, que va aprovar el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic disposa,
en relació al procediment d’adjudicació, que els contractes menors podran adjudicar-se
directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació
professional necessària per a realitzar la prestació, complint amb les normes establertes en
l’article 111. Es consideren contractes menors els contractes d’import inferior a 50.000 euros,
quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d’altres contractes, sens
perjudici del que disposa l’article 206 en relació amb les obres, serveis i subministraments
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centralitzats en l’àmbit estatal. L’article 72, pel que fa a l’acreditació de la capacitat d’obrar,
regula que la capacitat d’obrar dels empresaris que fossin persones jurídiques s’acreditarà
mitjançant l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en els que
constin les normes per les que es regula la seva activitat, degudament inscrits, en el seu cas,
en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de que es tracti.
L’article 54.2, pel que fa a les condicions d’aptitud, disposa que els empresaris hauran de
comptar, així mateix, amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui
exigible per a la realització de l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
10.La intervenció municipal ha informat els expedients de referència en data 21/04/2017 i
04/05/2017 respectivament.
11.D’acord al cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent per resoldre aquest expedient és la
Junta de Govern Local Pública, en virtut de l’article 22 de les bases d’execució del pressupost
d’enguany.
Proposta d’Acord
En conseqüència, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de
Govern Local Pública, adopti la següent proposta i la converteixi en Acord.
PRIMER.- APROVAR les factures i la despesa del enriquiment injust a favor de les empreses:
Núm. Expedient

Empresa
Nif
Factura nº.
Import
Aplicació
Pressupostaria
Núm. Operació

70/k35-2017
082200-CMSRC2017/000002
CENTRACONTROL 24
SA
A59165704
56712
462,12
2017N322342022799

84/k43-2017
082200-CMSRC2017/000003
THYSSENKRUPP
ELEVADORES, SL
B46001897
9000940608
725,93
2017N322342021300

12017000009981/1

12017000010611/1

SEGON.- NOTIFICAR el present Acord als interessats i al departament gestor.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
Proposicions urgents
No se’n va presentar cap.
Precs i preguntes
No se’n va produir cap.
Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les nou hores i trenta-dos minuts, de la qual com
secretari general, dono fe.

Vist i plau
El 1r tinent d’alcalde

El secretari general

Oriol Lladó i Esteller

Isidre Martí i Sardà
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