Secretaria General

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

29
Junta de Govern Local
Ordinària
19 de desembre de 2016
09:26
Acta

A la Sala de la Junta de Govern Local (3a planta de l'edifici del Viver) en 1ª convocatòria.
ASSISTENTS:
Alcaldessa
Regidors

Secretària acc.
Interventor municipal
Tresorer acc.

M. Dolors Sabater i Puig
José Antonio Téllez Oliva
Eulàlia Sabater Diaz
Francesc Duran i Vilalta
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Agnes Rotger i Dunyo
Àlex Mañas Ballesté
M. Angeles Gallardo Borrega
Remedios Hijano Cruzado
Julian Alamo Guijarro
Jordi Crisol González

ABSENTS
Regidora

Fàtima Taleb Moussaoui

ORDRE DEL DIA
Aprovar l’acta número 28 corresponent a la sessió ordinària del dia 28 de novembre
de 2016.
Àmbit de Badalona Democràtica
1. Aprovar el calendari dels òrgans de govern col·legiats per a l'any 2017.
2. Proposar a l’alcaldessa la concessió de subvencions per activitats, programes o
actuacions de caràcter veïnal.
3. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de 11/11/2016, que aprova del Pla de
Govern 2015-2019, el Pla d'actuació municipal i determina els programes i les actuacions
prioritàries fixats en el marc de l'elaboració del Pla d'actuació municipal.
Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
4. Proposar a l’alcaldessa la concessió de subvencions per a la promoció i/o protecció de la
salut per a l'any 2016
5. Proposar a l’alcaldessa la desestimació de les sol·licituds de subvencions de Cultura, del
concurs públic de concurrència competitiva.
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
6. Aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació de les finques incloses dins la UA 1 de la
Modificació del Pla Especial de Millora Urbana del Nucli Històric de Dalt de la Vila.
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SESSIÓ PÚBLICA
Àmbit de Badalona Democràtica
7.CG-2016/5341 Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit de l'exercici 2016.
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
8. Aprovar el reconèixer un crèdit a favor de TOI TOI SANITARIOS MÓVILES, SA (NIF
A62518121) per un import de 107,99 euros, corresponent al servei de manteniment de la
cabina sanitària ubicada a la zona dels horts de Torre Codina del mes de gener de 2016
9. CG-2016/5347 Aprovar la despesa i factura per als treballs de muntatge i desmuntatge
de l'equip de la NAU3 de l'Escorxador municipal i muntatge de cadires i altres pels actes de
presentació i debat de PAM.
Proposicions urgents
1. Aprovar l'expedient 082200-CM-SRC2016/000003, corresponent al servei de
controladors (cursa popular) a favor de l'empresa Barna Porters, SL.
2. Aprovar la factura corresponent al servei de transport alumnat del Badatletisme maig
2016, a favor de l'empresa Autocares Izaro, SL.
3. -Reconèixer un crèdit per la factura corresponent a la col·locació de guia encastada de la
porta automàtica d'accés a ed. A Guàrdia Urbana.
- Reconèixer un crèdit per la factura presentada corresponent a reparacions urgents en
elements de fusteria, etc.
4. Reconèixer un crèdit a favor de INNOVIA COPTALIA, SAU (NIF A63001705) per un
import de 2.663,88 eur, corresponent a la reparació de diverses fuites d'aigua al passeig de
la platja de la Barca Maria.
5. Aprovació licitació, despesa i obertura procediment obert adjudicació contracte serveis de
representació i desfensa judicial i jurisdiccional
6. Aprovació conjunta sol·licituds Subvencions corresponents a Serveis Socials per a l'any
2016.
7. Aprovació conjunta sol·licituds convocatòria de les subvencions per Cooperació per l'any
2016.
8. Adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis.
9. Donar compte de les actuacions practicades i ampliació de termini, en el marc de
l'expedient informatiu 275/GEST-18/16, amb relació al contracte de neteja viària, recollida i
trasllat de residus sòlids urbans i deixalleries.
Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Aprovar l’acta número 28 corresponent a la sessió ordinària del dia 28 de novembre
de 2016.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta que va tenir lloc el dia 28 de
novembre de 2016, la qual va ser aprovada per unanimitat.
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Àmbit de Badalona Democràtica
1. Aprovar el calendari dels òrgans de govern col·legiats per a l'any 2017.
Identificació de l’expedient
Assumpte: Fixar el calendari per a la celebració de les sessions dels òrgans col·legiats
d’aquesta Corporació, en concret, del Ple, la Junta de Govern Local, la Junta de Portaveus i
les comissions informatives de caràcter permanent.
Expedient: 309/GEST-22/16
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Antecedents i fonamentació jurídica
Atesa la necessitat d’establir i fixar amb la suficient antelació el calendari de reunions dels
òrgans col·legiats d’aquesta Corporació que tot seguit s’indiquen.
Atès que el Ple de l’ajuntament, en sessió de data 20 de juliol de 2015, va establir la
periodicitat de les sessions dels diferents òrgans de govern de la següent manera:
- Les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament tindran lloc els darrers dimarts de cada
mes, a les 18 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial o lloc habilitat a l’efecte.
- Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran lloc amb periodicitat
quinzenal de conformitat amb el calendari que ella mateixa estableixi.
- Les sessions ordinàries de la Junta de Portaveus tindran una periodicitat mensual i
caràcter extraordinari sempre que l'Alcaldia. El seu règim es va fixar a la primera sessió que
va celebrar, el qual va quedar concretat en la celebració de tres sessions que tindran lloc el
dimarts i dijous de la setmana anterior al Ple i el mateix dimarts de celebració del Ple.
Atès que, per acord de 28 de juliol de 2015, es van crear les comissions informatives de
caràcter permanent, les quals tindran lloc el divendres anterior a la setmana de la
convocatòria del Ple de la Corporació.
Vistes la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases del Règim Local, Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril pel qual s’aprova la Refosa de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, el Reglament
Orgànic Municipal i d’altres d’aplicació, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.- Fixar la celebració de sessions dels òrgans col·legiats d’aquesta Corporació,
concretament, del Ple, la Junta de Govern Local, la Junta de Portaveus i les Comissions
informatives de caràcter permanent, de conformitat amb el següent calendari:
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SEGON.- Comunicar el present acord als interessats i publicar-lo a la intranet municipal.
ACORD
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i raonaments jurídics de la Proposta precedent ,
la Junta de Govern Local RESOL de conformitat
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
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2. Proposar a l’alcaldessa la concessió de subvencions per activitats, programes o
actuacions de caràcter veïnal.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte
Òrgan que proposa
Òrgan que resol
Expedient
Caràcter
Procediment d’adjudicació
Tramitació
Objecte de l’expedient

Proposta d’aprovació d’atorgament de subvenció
Junta de Govern Local
Alcaldessa
103415 – CONJ-SOLS2016/000001
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
CONJ-SOLS CNJ-SOLS Aprovació conjunta sol·licituds Subvenció
Ordinària
Aprovació conjunta subvencions departament de Participació
Ciutadana

ANTECEDENTS
Concurs públic per a la concessió de subvencions, expedient de referència:
Òrgan que va resoldre
Alcaldessa-Presidenta de la Corporació Municipal
Aprovades pel Ple de l’Auntament en data 31/05/2016
Bases de la convocatòria
i publicades al BOP el 11/08/2016
Termini de presentació de sol·licituds Del 12/09/2016 al 07/10/2016, ambdós inclosos
1. Els informes tècnics i jurídics dels expedients de concessió de subvencions detallats a
continuació, conclouen que les entitats relacionades reuneixen els requisits exigits a les
bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals i en la
normativa concordant, i en aplicació dels criteris establerts:
Exp

10315SOLSUB2016/000001

10315SOLSUB2016/000002

10315SOLSUB2016/000003

10315SOLSUB2016/000004

10315SOLSUB2016/000005

10315SOLSUB2016/000006

Interessat

AV. DALT LA VILA

AV. CENTRE

AV. CAN CANYADO

AV. PROGRÉS

AV. COLL I PUJOL

AV. CAN MERCADER

Nif

G-59417501

V-58788555

G-59761312

G-59728782

G-61193066

G-60029055
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Objecte
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.

dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
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Exp

10315SOLSUB2016/000007

10315SOLSUB2016/000008

10315SOLSUB2016/000010

10315SOLSUB2016/000012

10315SOLSUB2016/000013

10315SOLSUB2016/000014

10315SOLSUB2016/000015

10315SOLSUB2016/000016

10315SOLSUB2016/000017

10315SOLSUB2016/000018

Interessat

AV. FRONT MARÍTIM

AV. IRIS SOL
CASAGEMES

AV. MONTIGALÀ

AV. SANT CRIST DE CAN
CABANYES

AV. SISTRELLS

AV. COMPLEX DE
CATALUNYA

AV. NOVA LLOREDA
NORD

AV. LLOREDA

AV. LA COLINA

Nif

G-64536154

G-59898361

G-60654001

G-58507062

G-59505180

G-60791373

G-59750075

G-59457309

G-59174011

AV. NOVA LLOREDA SUD G-60505328

10315SOLSUB2016/000019

AV. MONTIGALA
BATLLÒRIA

G-61240420

10315SOLSUB2016/000020

AV. BONAVISTA

G-59822239
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Objecte
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament

dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
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Exp

Interessat

Nif

10315SOLSUB2016/000021

AV. MORERA

G-59300269

10315SOLSUB2016/000022

AV. CANYET

G-60836285

10315SOLSUB2016/000023

AV. BUFALA

G-58554783

10315SOLSUB2016/000025

AV. SANT JOAN DE
LLEFIÀ ALT

G-58119769

10315SOLSUB2016/000026

AV. SANT JOAN DE
LLEFIÀ GRAN SOL

G-58643800

10315SOLSUB2016/000027

AV. SANT ANTONI DE
LLEFIÀ

G-58991274

10315SOLSUB2016/000030

AV. RONDA SANT
ANTONI DE LLEFIÀ

G-58698630

10315SOLSUB2016/000031

AV. VERGE DE LA SALUT G-58877622

10315SOLSUB2016/000032

AV. GORG MAR

G-61142824

10315SOLSUB2016/000033

AV. CAN CLARIS

G-59350546

10315SOLSUB2016/000035

AV. JOAQUIM RUYRA

G-58254699
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Objecte
associacions de veïns destinades a
promoure la participació dels veïns i
veïnes en la gestió del bé comú de la
ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a
promoure la participació dels veïns i
veïnes en la gestió del bé comú de la
ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a
promoure la participació dels veïns i
veïnes en la gestió del bé comú de la
ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a
promoure la participació dels veïns i
veïnes en la gestió del bé comú de la
ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a
promoure la participació dels veïns i
veïnes en la gestió del bé comú de la
ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a
promoure la participació dels veïns i
veïnes en la gestió del bé comú de la
ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a
promoure la participació dels veïns i
veïnes en la gestió del bé comú de la
ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a
promoure la participació dels veïns i
veïnes en la gestió del bé comú de la
ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a
promoure la participació dels veïns i
veïnes en la gestió del bé comú de la
ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a
promoure la participació dels veïns i
veïnes en la gestió del bé comú de la
ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a
promoure la participació dels veïns i
veïnes en la gestió del bé comú de la
ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a
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Exp

Interessat

Nif

10315SOLSUB2016/000036

AV. SANT JAUME

G-58954801

10315SOLSUB2016/000037

AV. CONGRÈS

G-58661521

10315SOLSUB2016/000039

AV. ARTIGAS

G-59170704

10315SOLSUB2016/000040

AV. BARRI DEL
MARESME

G-62200407

10315SOLSUB2016/000041

FEDERACIÓ
D’ASSOCIACIONS DE
VEÏNS DE BADALONA FAVB

G-58479718

Objecte
promoure la participació dels veïns i
veïnes en la gestió del bé comú de la
ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a
promoure la participació dels veïns i
veïnes en la gestió del bé comú de la
ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a
promoure la participació dels veïns i
veïnes en la gestió del bé comú de la
ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a
promoure la participació dels veïns i
veïnes en la gestió del bé comú de la
ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a
promoure la participació dels veïns i
veïnes en la gestió del bé comú de la
ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a
promoure la participació dels veïns i
veïnes en la gestió del bé comú de la
ciutat.

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

Op

1031512016000043033/1
SOLSUB2016/000001
1031512016000043011/1
SOLSUB2016/000002
1031512016000043019/1
SOLSUB2016/000003
1031512016000043013/1
SOLSUB2016/000004
1031512016000043020/1
SOLSUB2016/000005
1031512016000043034/1
SOLSUB2016/000006
1031512016000043016/1
SOLSUB2016/000007
1031512016000043017/1
SOLSUB2016/000008
10315-

12016000043044/1

Tipus Aplic.Presp
2015
N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
AD
2015 N
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Inport

Nom

NIF

1.470,38 AV. DALT LA VILA G-59417501

3.450,00 AV. CENTRE

2.575,00

AV. CAN
CANYADO

3.337,43 AV. PROGRÉS

V-58788555

G-59761312

G-59728782

2.673,34 AV. COLL I PUJOL G-61193066

1.447,42

AV. CAN
MERCADER

G-60029055

3.001,10

AV. FRONT
MARÍTIM

G-64536154

2.990,00

AV. IRIS SOL
CASAGEMES

G-59898361

2.000,00 AV. MONTIGALÀ

G-60654001
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Exp
Op
SOLSUB2016/000010
1031512016000043037/1
SOLSUB2016/000012
1031512016000043038/1
SOLSUB2016/000013
1031512016000043039/1
SOLSUB2016/000014
1031512016000043036/1
SOLSUB2016/000015
1031512016000043042/1
SOLSUB2016/000016
1031512016000043043/1
SOLSUB2016/000017
1031512016000043035/1
SOLSUB2016/000018
1031512016000043047/1
SOLSUB2016/000019
1031512016000043049/1
SOLSUB2016/000020
1031512016000043050/1
SOLSUB2016/000021
1031512016000043048/1
SOLSUB2016/000022
1031512016000043052/1
SOLSUB2016/000023
1031512016000043062/1
SOLSUB2016/000025
1031512016000043056/1
SOLSUB2016/000026
1031512016000043060/1
SOLSUB2016/000027
1031512016000043054/1
SOLSUB2016/000030
1031512016000043053/1
SOLSUB2016/000031
1031512016000043070/1
SOLSUB2016/000032
1031512016000043065/1
SOLSUB2016/000033

Tipus Aplic.Presp
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
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Inport

3.500,00

Nom

NIF

AV. SANT CRIST
DE CAN
CABANYES

G-58507062

3.500,00 AV. SISTRELLS

G-59505180

1.650,00

AV. COMPLEX DE
G-60791373
CATALUNYA

3.500,00

AV. NOVA
LLOREDA NORD

2.694,82 AV. LLOREDA
2.500,00

G-59750075

G-59457309

AV. LA COLINA

G-59174011

3.000,00

AV. NOVA
LLOREDA SUD

G-60505328

3.100,00

AV. MONTIGALA
BATLLÒRIA

G-61240420

2750,00 AV. BONAVISTA

G-59822239

2.400,00 AV. MORERA

G-59300269

3.015,00 AV. CANYET

G-60836285

2.175.00 AV. BUFALA

G-58554783

3.062,00

AV. SANT JOAN
DE LLEFIÀ ALT

G-58119769

AV. SANT JOAN
4.000,00 DE LLEFIÀ GRAN G-58643800
SOL
AV.
SANT
3.450,00 ANTONI
DE G-58991274
LLEFIÀ
AV. RONDA SANT
DE G-58698630
4.025,54 ANTONI
LLEFIÀ
2.000,00

AV. VERGE DE LA
G-58877622
SALUT

2.346,14 AV. GORG MAR

G-61142824

3.000,00 AV. CAN CLARIS

G-59350546
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Exp

Op

1031512016000043067/1
SOLSUB2016/000035
1031512016000043064/1
SOLSUB2016/000036
1031512016000043063/1
SOLSUB2016/000037
1031512016000043008/1
SOLSUB2016/000039
1031512016000043071/1
SOLSUB2016/000040

Tipus Aplic.Presp
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906

1031512016000043075/1 AD
SOLSUB2016/000041

2015 N
440 9241
48906

Inport
2.617,00

Nom

NIF

AV. JOAQUIM
RUYRA

G-58254699

2.000,00 AV. SANT JAUME

G-58954801

2.444,24 AV. CONGRÈS

G-58661521

2.673,34 AV. ARTIGAS

G-59170704

3.500,00

AV. BARRI DEL
MARESME

G-62200407

FEDERACIÓ
D’ASSOCIACIONS
3.000,00 DE VEÏNS DE
G-58479718
BADALONA FAVB

FONAMENTS DE DRET
1) El capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant
LGS), regula el procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència
competitiva.
2) L’article 122.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis
de les entitats locals (en endavant ROAS), disposa que els ens locals poden atorgar
subvencions i ajuts a ens, organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o
complementin els serveis atribuïts a la competència local o siguin d’interès local.
3) L’annex IV de les Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Badalona per a
l’exercici 2012, conté la Regulació Transitòria de les subvencions.
4) En data 29 de setembre de 2015, el Ple municipal va aprovar les Bases Específiques
reguladores de la concessió de subvencions municipals destinades a entitats que realitzin
activitats o programes de caràcter veïnal al municipi de Badalona durant l’any 2015.
5) Els informes tècnics proposen satisfer una bestreta de fins al 50 per 100 de la quantitat
esmentada, i d’acord amb l’article 34,4 in fine de la LGS “els pagaments a compte, o
avançats, així com el règim de garanties, s’hauran de preveure expressament en la
normativa reguladora de la subvenció”, i d’acord amb l’apartat 10è de les bases
específiques que regeixen l’atorgament de subvencions, “prèvia l’acceptació de la
subvenció per part dels beneficiaris, es podran efectuar pagaments anticipats del 50% de la
quantitat subvencionada”.
6) En compliment de l’article 14.1 e) de la LGS, amb caràcter previ a la proposta de
resolució de la concessió de la subvenció, consta a l’expedient la documentació que
acredita que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i davant la Seguretat Social, així com amb la Tresoreria Municipal.
7) D’acord amb l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient s’ha sotmès a la fiscalització prèvia de
la Intervenció municipal per tal que informi l’autorització i disposició de la despesa derivada
de la concessió d’aquesta subvenció.
8) L’article 21 de l’annex IV de les Bases d’execució del Pressupost (Regulació transitòria
de les subvencions), disposa que l’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució serà
la Junta de Govern Local i la resolució de concessió serà competència d’alcaldia.
9) L’art. 113 del Reglament d’organització i funcionament dels ens locals, disposa que
seran d’aplicació a les sessions de la Junta de Govern Local el Capítol primer del títol
tercer. Per aquesta raó, i sens perjudici de la delegació general de competències efectuada
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per resolució de l’alcalde de 12 de juliol de 2011, en relació amb la incorporació
d’assumptes a l’ordre del dia, és d’aplicació l’art. 82 del ROF.
CONCLUSIONS
Per tot això, no existeix cap obstacle legal ni reglamentari, perquè previ dictamen favorable
de la CIAMB es proposi a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de les subvencions que a continuació es
relacionen:
Exp

Interessat

Nif

10315SOLSUB2016/000001

AV. DALT LA VILA

G59417501

10315SOLSUB2016/000002

AV. CENTRE

V58788555

10315SOLSUB2016/000003

AV. CAN CANYADO

G59761312

10315SOLSUB2016/000004

AV. PROGRÉS

G59728782

10315SOLSUB2016/000005

AV. COLL I PUJOL

G61193066

10315SOLSUB2016/000006

AV. CAN MERCADER

G60029055

10315SOLSUB2016/000007

AV. FRONT MARÍTIM

G64536154

10315SOLSUB2016/000008

AV. IRIS SOL
CASAGEMES

G59898361

10315SOLSUB2016/000010

AV. MONTIGALÀ

G60654001

10315SOLSUB2016/000012

AV. SANT CRIST DE
CAN CABANYES

G58507062

10315SOLSUB2016/000013

AV. SISTRELLS

G59505180

10315SOLSUB2016/000014

AV. COMPLEX DE
CATALUNYA

G60791373

Objecte
Promocionar,
dinamitzar
i
facilitar
el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
Promocionar,
dinamitzar
i
facilitar
el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
Promocionar,
dinamitzar
i
facilitar
el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
Promocionar,
dinamitzar
i
facilitar
el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
Promocionar,
dinamitzar
i
facilitar
el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
Promocionar,
dinamitzar
i
facilitar
el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
Promocionar,
dinamitzar
i
facilitar
el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
Promocionar,
dinamitzar
i
facilitar
el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
Promocionar,
dinamitzar
i
facilitar
el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
Promocionar,
dinamitzar
i
facilitar
el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
Promocionar,
dinamitzar
i
facilitar
el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
Promocionar,
dinamitzar
i
facilitar
el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
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Exp

Interessat

Nif

10315SOLSUB2016/000015

AV. NOVA LLOREDA
NORD

G59750075

10315SOLSUB2016/000016

AV. LLOREDA

G59457309

10315SOLSUB2016/000017

AV. LA COLINA

G59174011

10315SOLSUB2016/000018

AV. NOVA LLOREDA
SUD

G60505328

10315SOLSUB2016/000019

AV. MONTIGALA
BATLLÒRIA

G61240420

10315SOLSUB2016/000020

AV. BONAVISTA

G59822239

10315SOLSUB2016/000021

AV. MORERA

G59300269

10315SOLSUB2016/000022

AV. CANYET

G60836285

10315SOLSUB2016/000023

AV. BUFALA

G58554783

10315SOLSUB2016/000025

AV. SANT JOAN DE
LLEFIÀ ALT

G58119769

10315SOLSUB2016/000026

AV. SANT JOAN DE
LLEFIÀ GRAN SOL

G58643800

10315SOLSUB2016/000027

AV. SANT ANTONI
DE LLEFIÀ

G58991274

10315SOLSUB2016/000030

AV. RONDA SANT
ANTONI DE LLEFIÀ

G58698630

Objecte
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
Promocionar,
dinamitzar
i
facilitar
el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
Promocionar,
dinamitzar
i
facilitar
el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
Promocionar,
dinamitzar
i
facilitar
el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
Promocionar,
dinamitzar
i
facilitar
el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
Promocionar,
dinamitzar
i
facilitar
el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
Promocionar,
dinamitzar
i
facilitar
el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
Promocionar,
dinamitzar
i
facilitar
el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
Promocionar,
dinamitzar
i
facilitar
el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
Promocionar,
dinamitzar
i
facilitar
el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
Promocionar,
dinamitzar
i
facilitar
el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
Promocionar,
dinamitzar
i
facilitar
el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
Promocionar,
dinamitzar
i
facilitar
el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
Promocionar,
dinamitzar
i
facilitar
el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
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Exp

Interessat

Nif

10315SOLSUB2016/000031

AV. VERGE DE LA GSALUT
58877622

10315SOLSUB2016/000032

AV. GORG MAR

G61142824

10315SOLSUB2016/000033

AV. CAN CLARIS

G59350546

10315SOLSUB2016/000035

AV. JOAQUIM RUYRA

G58254699

10315SOLSUB2016/000036

AV. SANT JAUME

G58954801

10315SOLSUB2016/000037

AV. CONGRÈS

G58661521

10315SOLSUB2016/000039

AV. ARTIGAS

G59170704

10315SOLSUB2016/000040

AV.
BARRI
MARESME

DEL G62200407

10315SOLSUB2016/000041

FEDERACIÓ
D’ASSOCIACIONS DE GVEÏNS
DE 58479718
BADALONA - FAVB

Objecte
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a promoure la
participació dels veïns i veïnes en la gestió del
bé comú de la ciutat.

SEGON.- Aprovar la despesa dels expedients de concessió de subvencions relacionats a
l'apartat primer de la present proposta, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del
vigent pressupost municipal de depeses, a les referències d’expedient, números d'operació
i imports relacionats a continuació:
Exp

Op

1031512016000043033/1
SOLSUB2016/000001
1031512016000043011/1
SOLSUB2016/000002
1031512016000043019/1
SOLSUB2016/000003
1031512016000043013/1
SOLSUB2016/000004

Tipus Aplic.Presp
2015
N
AD 440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
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Inport

Nom

NIF

1.470,38 AV. DALT LA VILA G-59417501

3.450,00 AV. CENTRE

2.575,00

AV. CAN
CANYADO

3.337,43 AV. PROGRÉS

V-58788555

G-59761312
G-59728782
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Exp

Op

1031512016000043020/1
SOLSUB2016/000005
1031512016000043034/1
SOLSUB2016/000006
1031512016000043016/1
SOLSUB2016/000007
1031512016000043017/1
SOLSUB2016/000008
1031512016000043044/1
SOLSUB2016/000010
1031512016000043041/1
SOLSUB2016/000011
1031512016000043037/1
SOLSUB2016/000012
1031512016000043038/1
SOLSUB2016/000013
1031512016000043039/1
SOLSUB2016/000014
1031512016000043036/1
SOLSUB2016/000015
1031512016000043042/1
SOLSUB2016/000016
1031512016000043043/1
SOLSUB2016/000017
1031512016000043035/1
SOLSUB2016/000018
1031512016000043047/1
SOLSUB2016/000019
1031512016000043049/1
SOLSUB2016/000020
1031512016000043050/1
SOLSUB2016/000021
1031512016000043048/1
SOLSUB2016/000022
1031512016000043052/1
SOLSUB2016/000023
1031512016000043062/1
SOLSUB2016/000025
10315-

12016000043056/1

Tipus Aplic.Presp
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
AD
2015 N
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Inport

Nom

NIF

2.673,34 AV. COLL I PUJOL G-61193066

1.447,42

AV. CAN
MERCADER

G-60029055

3.001,10

AV. FRONT
MARÍTIM

G-64536154

2.990,00

AV. IRIS SOL
CASAGEMES

G-59898361

2.000,00 AV. MONTIGALÀ

3.000,00
3.500,00

G-60654001

AV. FONDO
SISTRELLS

G-58885088

AV. SANT CRIST
DE CAN
CABANYES

G-58507062

3.500,00 AV. SISTRELLS

G-59505180

1.650,00

AV. COMPLEX DE
G-60791373
CATALUNYA

3.500,00

AV. NOVA
LLOREDA NORD

2.694,82 AV. LLOREDA
2.500,00

G-59750075

G-59457309

AV. LA COLINA

G-59174011

3.000,00

AV. NOVA
LLOREDA SUD

G-60505328

3.100,00

AV. MONTIGALA
BATLLÒRIA

G-61240420

2750,00 AV. BONAVISTA

G-59822239

2.400,00 AV. MORERA

G-59300269

3.015,00 AV. CANYET

G-60836285

2.175.00 AV. BUFALA

G-58554783

AV. SANT JOAN
DE LLEFIÀ ALT

G-58119769

4.000,00 AV. SANT JOAN

G-58643800

3.062,00
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Exp
Op
SOLSUB2016/000026
1031512016000043060/1
SOLSUB2016/000027
1031512016000043061/1
SOLSUB2016/000028
1031512016000043053/1
SOLSUB2016/000031
1031512016000043070/1
SOLSUB2016/000032
1031512016000043065/1
SOLSUB2016/000033
1031512016000043067/1
SOLSUB2016/000035
1031512016000043064/1
SOLSUB2016/000036
1031512016000043063/1
SOLSUB2016/000037
1031512016000043008/1
SOLSUB2016/000039
1031512016000043071/1
SOLSUB2016/000040

Tipus Aplic.Presp
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906
2015 N
AD
440 9241
48906

1031512016000043075/1 AD
SOLSUB2016/000041

Nom
NIF
DE LLEFIÀ GRAN
SOL
AV. SANT
3.450,00 ANTONI DE
G-58991274
LLEFIÀ
Inport

3.400,00

AV. JOAN
VALERA

2.000,00

AV. VERGE DE LA
G-58877622
SALUT

G-58946617

2.346,14 AV. GORG MAR

G-61142824

3.000,00 AV. CAN CLARIS

G-59350546

2.617,00

AV. JOAQUIM
RUYRA

G-58254699

2.000,00 AV. SANT JAUME

G-58954801

2.444,24 AV. CONGRÈS

G-58661521

2.673,34 AV. ARTIGAS

G-59170704

3.500,00

AV. BARRI DEL
MARESME

G-62200407

FEDERACIÓ
D’ASSOCIACIONS
G-58479718
3.000,00 DE VEÏNS DE
BADALONA FAVB

2015 N
440 9241
48906

TERCER : Distribuir l’aplicació de la subvenció, d’acord amb l’informe tècnic, de la manera
següent:
Exp

Interessat

Nif

Aplic.Presp
subvenció

10315AV. DALT LA VILA
SOLSUB2016/000001

10315AV. CENTRE
SOLSUB2016/000002

2015
N
G440 9241
59417501
48906

V2015 N
58788555 440 9241
48906

1.470,38

3.450,00

Junta de Govern Local. Acta sessió núm. 29 / 19-12-2016

Programes
subvencionats
Programes per
promoure la
participació
dels veïns
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitat
lúdiques i
festives
Cursos i tallers
Seminaris,
jornades i
debats, oberts
a tota la
ciutadania

Subvenció
parcial

Import a
justificar

500,00

1.200,00

400,00

2.300,00

570,38

1.400,00

3.285,00

12.710,00

130,00

505,00
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Exp

Interessat

Nif

Aplic.Presp
subvenció

10315AV. CAN
SOLSUB2016/000003 CANYADO

10315AV. PROGRÉS
SOLSUB2016/000004

2015 N
G440 9241
59761312
48906

2015 N
G440 9241
59728782
48906

2015 N
10315GAV. COLL I PUJOL
440 9241
SOLSUB2016/000005
61193066
48906

2015 N
10315AV.
CAN G440 9241
SOLSUB2016/000006 MERCADER
60029055
48906

2015 N
10315AV.
FRONT G440 9241
SOLSUB2016/000007 MARÍTIM
64536154
48906

2.575,00

3.337,43

2.673,34

1.447,42

3.001,10
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Programes
subvencionats
Programes i
activitats per a
promoure la
convivencia i el
civisme
Activitat
lúdiques i
festives
Programes per
promoure la
participació
dels veïns
Activitats
socioculturals
(excursions)
Activitats
socioculturals
(excursions)
Activitats
socioculturals
(excursions)
Activitats de
solidaritat
Programes i
activitats per a
promoure la
interculturalitat
Programes i
activitats per a
promoure la
convivencia i el
civisme
Activitat
lúdiques i
festives
Cursos i tallers
Activitat
lúdiques i
festives
Programes per
promoure la
participació
dels veïns
Activitats de
solidaritat
Seminaris,
jornades i
debats, oberts
a tota la
ciutadania
Activitats de
col·laboració
amb la
comunitat
educativa
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Cursos i tallers
Estudis de les
necessitats i
potencialitats

Subvenció
parcial

Import a
justificar

35,00

385,00

1.675,00

6.250,00

500,00

1.200,00

400,00

4.100,00

3.337,43

8.900,00

352,37

4.061,64

269,49

538,98

226,08

226,08

599,72

714,31

490,15

2.468,96

735,53

1.632,54

157,42

5.760,00

245,00

345,00

225,00

375,00

150,00

275,00

175,00

175,00

275,00

575,00

220,00

220,00

1.033,06

2.725,44
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Interessat

Nif

Aplic.Presp
subvenció

2015 N
10315AV. IRIS SOL G440 9241
SOLSUB2016/000008 CASAGEMES
59898361
48906

10315AV. MONTIGALÀ
SOLSUB2016/000010

2015 N
G440 9241
60654001
48906

AV. SANT CRIST
2015 N
10315GDE
CAN
440 9241
SOLSUB2016/000012
58507062
CABANYES
48906

10315AV. SISTRELLS
SOLSUB2016/000013

2015 N
G440 9241
59505180
48906

10315AV. COMPLEX DE G2015 N
SOLSUB2016/000014 CATALUNYA
60791373 440 9241
48906

2.990,00

2.000,00

3.500,00

3.500,00

1.650,00
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Programes
subvencionats
del territori
Activitat
lúdiques i
festives
Cursos i tallers
Activitat
lúdiques i
festives
Activitats
extraescolars
per a infants i
adolescents
Cursos i tallers
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitat
lúdiques i
festives
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Cursos i tallers
(diversos)
Activitat
lúdiques i
festives
(diverses)
Programes i
activitats per a
promoure la
convivència i el
civisme
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitat
lúdiques i
festives
Seminaris,
jornades i
debats, oberts
a tota la
ciutadania
Cursos i tallers
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitat
lúdiques i
festives
Activitats de
solidaritat

Subvenció
parcial

Import a
justificar

1.568,04

6.477,34

400,00

727,28

2.190,00

12.139,28

400,00

550,00

400,00

500,00

1.000,00

3.365,95

1.000,00

3.834,93

437,50

534,82

1.968,75

2.627,62

875,00

3.696,35

218,75

267,41

844,00

2.526,00

1.570,00

4.144,00

1.086,00

2.926,00

75,00

150,00

450,00

1.351,65

875,00

1.800,00

150,00

600,00
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Interessat

Nif

Aplic.Presp
subvenció

2015 N
10315AV.
NOVA G440 9241
SOLSUB2016/000015 LLOREDA NORD 59750075
48906

10315AV. LLOREDA
SOLSUB2016/000016

10315AV. LA COLINA
SOLSUB2016/000017

2015 N
G440 9241
59457309
48906

2015 N
G440 9241
59174011
48906

2015 N
10315AV.
NOVA G440 9241
SOLSUB2016/000018 LLOREDA SUD
60505328
48906

2015 N
10315AV. MONTIGALA G440 9241
SOLSUB2016/000019 BATLLÒRIA
61240420
48906

10315AV. BONAVISTA
SOLSUB2016/000020

2015 N
G440 9241
59822239
48906

3.500,00

2.694,82

2.500,00

3.000,00

3.100,00

2750,00
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Programes
subvencionats
Activitats
esportives
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitat
lúdiques i
festives
Activitats
socioculturals
(excursions)
Activitats de
solidaritat
Activitat
lúdiques i
festives
Activitats
socioculturals
(excursions)
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitat
lúdiques i
festives
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitat
lúdiques i
festives
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitats
socioculturals
(excursions)
Seminaris,
jornades i
debats, oberts
a tota la
ciutadania
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitat
lúdiques i
festives
(diverses)

Subvenció
parcial

Import a
justificar

100,00

250,00

300,00

944,80

1.806,00

5.345,01

494,00

2.994,00

900,00

900,00

663,14

2.359,48

600,00

1.200,00

1.431,68

2.640,68

2.500,00

4.738,79

718,03

4.117,01

2.281,97

5.614,10

675,00

1.390,81

1.283,33

3.840,00

1.141,67

2.979,00

126,00

900,74

733,22

1.866,43
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Interessat

Nif

Aplic.Presp
subvenció

10315AV. MORERA
SOLSUB2016/000021

10315AV. CANYET
SOLSUB2016/000022

10315AV. BUFALA
SOLSUB2016/000023

2015 N
G440 9241
59300269
48906

2015 N
G440 9241
60836285
48906

2015 N
G440 9241
58554783
48906

2015 N
10315AV. SANT JOAN G440 9241
SOLSUB2016/000025 DE LLEFIÀ ALT
58119769
48906

AV. SANT JOAN
2015 N
10315GDE LLEFIÀ GRAN
440 9241
SOLSUB2016/000026
58643800
SOL
48906

AV.
10315ANTONI
SOLSUB2016/000027
LLEFIÀ

SANT
2015 N
GDE
440 9241
58991274
48906

2.400,00

3.015,00

2.175.00

3.062,00

4.000,00

3.450,00

Programes
subvencionats
Activitats de
solidaritat
Cursos i tallers
Activitats
socioculturals
(excursions)
Activitat
lúdiques i
festives
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitat
lúdiques i
festives
Activitats de
solidaritat
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Programes per
promoure la
participació
dels veïns
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Cursos i tallers
Activitat
lúdiques i
festives
Cursos i tallers
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitats de
solidaritat
Activitat
lúdiques i
festives
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitat
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Subvenció
parcial

Import a
justificar

95,97

191,94

200,00

1.493,26

1.594,81

3.189,63

1.400,00

7.500,00

1.000,00

2.000,00

2.025,00

5.125,00

190,00

400,00

800,00

1.750,00

327,32

1.180,40

1.536,53

2.444,05

50,00

250,00

261,15

1.018,11

2.000,00

4.000,00

1.062,00

2.164,00

1.000,00

1.200,00

780.76

780.76

9438,34

2219,24

1.788,93

1.788,93

911,03

4.233,05
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Interessat

Nif

Aplic.Presp
subvenció

AV. RONDA SANT
2015 N
G10315ANTONI
DE
440 9241
58698630
SOLSUB2016/000030
LLEFIÀ
48906

2015 N
10315AV. VERGE DE LA G440 9241
SOLSUB2016/000031 SALUT
58877622
48906

10315AV. GORG MAR
SOLSUB2016/000032

10315AV. CAN CLARIS
SOLSUB2016/000033

2015 N
G440 9241
61142824
48906

2015 N
G440 9241
59350546
48906

2015 N
10315AV.
JOAQUIM G440 9241
SOLSUB2016/000035 RUYRA
58254699
48906

10315AV. SANT JAUME
SOLSUB2016/000036

2015 N
G440 9241
58954801
48906

Programes
subvencionats

lúdiques i
festives
Cursos i tallers
Seminaris,
jornades i
debats, oberts
a tota la
ciutadania
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
4.025,54 veïnes
Activitats de
solidaritat
Activitat
lúdiques i
festives
AActivitat
lúdiques i festives
PProgrames
d'informació,
orientació i
2.000,00
assessorament
als veïns i veïnes
Activitats
socioculturals
(excursions)
Activitats
socioculturals
(excursions)
Activitat
lúdiques i
festives
2.346,14
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitat
lúdiques i
festives
3.000,00 Cursos i tallers
Activitats
socioculturals
(excursions)
Activitat
lúdiques i
festives
Activitats
socioculturals
(excursions)
2.617,00
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes

2.000,00
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Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i

Subvenció
parcial

Import a
justificar

600,00

600,00

150,04

150,04

1.525,54

9.825,54

500,00

2.645,00

2.000,00

9.500,00

550,00

1.400,00

550,00

2.446.97

900,00

1.800,00

500,00

2.250,00

803,07

2.750,00

1.043,07

2.700,00

931,89

2.660,68

1.100,00

2.754,53

968,11

2.114,39

1.488,61

3.487,39

500,00

1.695,00

628,39

1.000,00

1.000,00

2.540,63
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Interessat

Nif

Aplic.Presp
subvenció

10315AV. CONGRÈS
SOLSUB2016/000037

10315AV. ARTIGAS
SOLSUB2016/000039

2015 N
G440 9241
58661521
48906

2015 N
G440 9241
59170704
48906

2015 N
10315AV. BARRI DEL G440 9241
SOLSUB2016/000040 MARESME
62200407
48906

FEDERACIÓ
D’ASSOCIACIONS
2015 N
10315GDE VEÏNS DE
440 9241
SOLSUB2016/000041
58479718
BADALONA
48906
FAVB

2.444,24

2.673,34

3.500,00

3.000,00

Programes
subvencionats
veïnes
Activitat
lúdiques i
festives
Activitats
socioculturals
(excursions)
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Cursos i tallers
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitats
extraescolars
per a infants i
adolescents
Activitat
lúdiques i
festives
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitat
lúdiques i
festives
Activitats
socioculturals
(excursions)
Programa per
promoure la
participació
interna de les
entitats
Programes per
promoure la
participació
dels veïns

Subvenció
parcial

Import a
justificar

1.000,00

2.339,67

800,00

1.384,00

1.644,24

6.402,25

1.607,00

1.937,00

359,40

359,40

312,10

312,10

394,84

3.264,84

2.070,00

4.300,40

130,00

1.473,30

1.300,00

2.700,00

1.500,00

6.400,00

1.500,00

3.500,00

Votació:
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
3. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de 11/11/2016, que aprova del Pla de
Govern 2015-2019, el Pla d'actuació municipal i determina els programes i les
actuacions prioritàries fixats en el marc de l'elaboració del Pla d'actuació municipal.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Donar compte de la resolució de l’alcaldessa que aprova del Pla de Govern
2015-2019, el Pla d’actuació municipal i determina els programes i les actuacions
prioritàries fixats en el marc de l’elaboració del Pla d’actuació municipal.
Òrgan al qual s’adreça: Junta de Govern Local
Caràcter de l’acord: Exhaureix la via administrativa
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Núm. expedient: 3/G3-2016
Antecedents
Únic. L’alcaldessa ha adoptat una resolució en data 11/11/2016 que, transcrita de manera
literal, disposa el següent:
<<Identificació de l’expedient
Tipus de resolució:Aprovació del Pla de Govern 2015-2019, del Pla d’actuació municipal i
determinació dels programes i les actuacions prioritàries fixats en el marc de l’elaboració
del Pla d’actuació municipal.
Òrgan que resol: L’alcaldessa
Caràcter de la resolució:Exhaureix la via administrativa
Interessat:Organització municipal
Antecedents
Una de les principals preocupacions del nou govern durant aquests primers mesos ha estat
la transformació de l’organització municipal i la construcció d’una administració local que
s’ajusti als reptes del segle XXI que demanda la societat actual.
Per fer-ho possible el Govern municipal ha pres dues decisions transcendents:
Encarregar a la Universitat Pompeu Fabra la realització d’un diagnòstic sobre el model de
gestió i organització de l’Ajuntament de Badalona i l’elaboració, a partir d’aquest diagnòstic,
d’una proposta de nou model de gestió i organització.
Posar en marxa el Pla d’actuació municipal, instrument de planificació de l’activitat
municipal del mandat que fixarà els programes i actuacions prioritàries proposats pel
govern de la ciutat, elaborats per l’organització municipal i comptant amb la participació
activa de la ciutadania de Badalona.
Les accions que successivament s’han anat realitzant aquest any 2016, amb continuïtat als
propers 3 anys, sorgeixen del diagnòstic encarregat a la Universitat Pompeu Fabra.
El Pla de Govern 2015-2019, tal com s’autodefineix, és el que el Govern vol que passi a la
ciutat durant el mandat, concretant els seus propòsits per als propers 4 anys. És un full de
ruta del Govern en el què es defineixen les orientacions d’actuació prioritària, és un mapa
estratègic que serveis de guia al Govern, és el pas previ per al desenvolupament de la
participació de la ciutadania en l’elaboració del Pla d’actuació municipal -PAM- i, finalment,
és el projecte del Govern que vol ser treballat amb tots els membres i grups municipals que
formen el Consistori.
El Pla de Govern reflecteix les orientacions prioritàries, els eixos estratègics i els objectius
de ciutat que dirigiran la gestió municipal al llarg del mandat.
En el desenvolupament del Pla de Govern, s’ha impulsat un procés que ha comptat amb la
participació transversal de tota la plantilla professional de l’Ajuntament, a través del que
s’ha batejat com a Pla de Gestió del Canvi, concretat amb la creació de diferents nivells i
grups de treball per elaborar la diagnosis, portar a terme la construcció i execució del Pla
d’acció municipal i vetllar pel compliment del Pressupost d’inversions.
El Govern municipal ha volgut que la planificació sigui un dels eixos que ha de caracteritzar
la seva actuació i que aquesta metodologia signifiqui un canvi en la forma de treballar de
l’organització municipal i s’incorpori a la cultura i els valors municipals que de fet són el pilar
del Pla de gestió del canvi.
El catalitzador d’aquest camí ha estat el Pla d’actuació municipal. El PAM és l’instrument de
planificació de l’activitat municipal del mandat que fixarà els programes i actuacions
prioritàries proposats pel Govern de la ciutat. Aquests programes i actuacions són
elaborades per l’organització municipal i es validen, contrasten, completen i prioritzen
mitjançant la participació activa de la ciutadania de Badalona. El PAM serveix, també, per
ajustar el pressupost municipal i el programa financer municipal, i es complementa amb el
Pla d’inversions municipal (PIM).
En relació amb aquestes línies d’actuació s’ha elaborat l’informe del coordinador de Govern
de novembre de 2016 en relació amb el procés de modernització i d’aplicació del Pla de
Gestió del Canvi, el Pla d’actuació municipal i el Pressupost d’inversions municipal.
Respecte d’aquestes línies d’actuació s’han elaborat els següents documents:
El Pla de Govern 2015-2019.
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El Pla d’actuació municipal 2015-2019.
El Pla de gestió del canvi.
Informe de diagnosi encarregat a la Universitat Pompeu Fabra sota la direcció dels
professors Carles Ramió i Miquel Salvador
Fonaments de Dret
Correspon a l’alcalde, entre d’altres atribucions, la direcció del govern i l’administració
municipals i el comandament superior de tot el personal (art. 21.1.a i h de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local). En aquest mateix sentit es pronuncia
l’art. 53.1 lletra b i lletra i del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC).
Els nostres ajuntaments compleixen una doble funció general: la de govern i representació
de la comunitat, per una banda, i la d’administració i gestió dels interessos i serveis locals,
per l’altra.
Les funcions de govern i representació de la comunitat s’expressen principalment en
l’exercici de competències de naturalesa més aviat política, com són definir les polítiques
públiques d’interès general per a la comunitat local o elaborar ordenances o plans de
diversos tipus, mentre que les d’administració i gestió solen dur a l’exercici de funcions de
caire més aviat burocràtic o d’administració de serveis.
L’autonomia local, constitucionalment garantida, es concreta en la LRBRL en el dret dels
municipis a intervenir en tots els assumptes que afectin directament al cercle dels seus
interessos.
D’acord amb l’art. 3.1 de la Carta europea d’autonomia local, per autonomia local s’entén
“el dret i la capacitat efectiva de les col·lectivitats locals d’ordenar i gestionar una part
important dels assumptes públics, en el marc de la Llei, sota la seva pròpia responsabilitat i
en benefici dels seus habitants”.
És la llei, en definitiva, la que delimita l’àmbit de les competències dels ens locals –llei que
ha d’inspirar-se en el principi de la descentralització, ja que l’exercici de les responsabilitats
públiques ha de ser competència, de manera general, de les autoritats més properes als
ciutadans.
En el ser art. 137, la Constitució garanteix als municipis i les províncies “autonomia per a la
gestió dels seus respectius interessos”.
Proposta de resolució
En conseqüència, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’alcaldessa
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- APROVAR el Pla de Govern 2015-2019, document que s’incorpora a aquesta
resolució com a annex número 1.
SEGON.- APROVAR el Pla d’actuació municipal 2015, document que s’incorpora a aquesta
resolució com a annex número 2.
TERCER.- APROVAR el Pla de Gestió del Canvi, document que s’incorpora a aquesta
resolució com a annex número 3.
QUART.- DONAR compte del diagnòstic elaborat per la Universitat Pompeu Fabra sota la
direcció dels professors Carles Ramió i Miquel Salvador, document que s’incorpora a
aquesta resolució com a annex número 4.
CINQUÈ.- DONAR compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local.
SISÈ.- DONAR compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre al
bon fi i execució de la resolució precedent.>>
Fonaments de Dret
El punt cinquè de la part dispositiva de la resolució de l’alcaldessa de data 11/11/2016, que
aprova del Pla de Govern 2015-2019, el Pla d’actuació municipal i determina els programes
i les actuacions prioritàries fixats en el marc de l’elaboració del Pla d’actuació municipal,
estableix que cal donar compte de l’acte administratiu esmentat a la Junta de Govern Local.
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
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Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en acord:
ÚNIC.- PRENDRE raó de la resolució de l’alcaldessa de data 11/11/2016, que aprova del
Pla de Govern 2015-2019, el Pla d’actuació municipal i determina els programes i les
actuacions prioritàries fixats en el marc de l’elaboració del Pla d’actuació municipal, i dels
seus annexos, que es reprodueixen de manera annexa a aquest acord.

Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
4. Proposar a l’alcaldessa la concessió de subvencions per a la promoció i/o
protecció de la salut per a l'any 2016
ANTECEDENTS
Concurs públic per a la concessió de subvencions, expedient de referència:
Expedient concurs
216/SUB-5/16
Convocatòria d’atorgament de subvencions per part de
Objecte del concurs
l’Ajuntament de Badalona per concurrència competitiva
durant l’exercici 2016
Data resolució
11 d’agost de 2016
Òrgan que va resoldre
Alcaldessa accidental
Aprovades inicialment pe l Ple de l’Ajuntament de data
Bases de la convocatòria
31 de maig de 2016
Data de publicació anunci de la
11 d’agost de 2016
convocatòria
Termini de presentació de
Del 12 de setembre al 7 d’octubre de 2016
sol·licituds
1. Vistos els informes tècnics i jurídics dels expedients de concessió de subvencions
detallats a continuació:
Exp
033700SOLSUB2016/000001
033700SOLSUB2016/000002
033700SOLSUB2016/000003
033700SOLSUB2016/000004
033700SOLSUB2016/000005
033700SOLSUB2016/000006
033700SOLSUB2016/000007
033700SOLSUB2016/000009
033700SOLSUB2016/000010
033700SOLSUB2016/000011
033700SOLSUB2016/000012
033700SOLSUB2016/000013

Interessat
ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS
MENTALES DEL BARCELONES NORD
ALCER BARCELONA ASSOC LLUITA
CONTRA MALALTIES DE RONYO
PLATAFORMA TDAH

Nif

Objecte
Subvenció per a la promocio i/o
proteccó de la salut 2016
Subvenció per a la promocio i/o
proteccó de la salut 2016
Subvenció per a la promocio i/o
proteccó de la salut 2016
Subvenció per a la promocio i/o
proteccó de la salut 2016
Subvenció per a la promocio i/o
proteccó de la salut 2016
Subvenció per a la promocio i/o
proteccó de la salut 2016
Subvenció per a la promocio i/o
proteccó de la salut 2016
Subvenció per a la promocio i/o
proteccó de la salut 2016
Subvenció per a la promocio i/o
proteccó de la salut 2016
Subvenció per a la promocio i/o
proteccó de la salut 2016
Subvenció per a la promocio i/o
proteccó de la salut 2016
Subvenció per a la promocio i/o
proteccó de la salut 2016

G6139253-6
G0869836-7
G6425644-9

ASSOCIACIO DE FAMILIARS DE MALALTS
D'ALZHEIMER DE BADALONA
ASOCIACION SEGUNDA OPORTUNIDAD
ANIMAL ASOA
ASSOCIACIO DE LA PARALISI CEREBRAL
ASPACE
COMUNICART ASSOC. PER A LA INCLUSIO
PERSONES AMB AUTISME
TAI CHI, SALUT I CONSCIENCIA
ASSOCIACIO DE CARDIOPATIES
CONGENITES
FUNDACIO D'ONCOLOGIA INFANTIL
ENRIQUETA VILLAVECCHIA
ASSOCIACIO ESPANYOLA CONTRA EL
CANCER
FUNDACIO GRESOL PROJECTE HOME

G6412755-8
G6144846-0
G0839393-6
G6571032-9
G6477991-1
G6060531-8
G5864486-5
G2819756-4
G6136952-6

que consideren que les entitats reuneixen els requisits exigits a les bases específiques
reguladores de la concessió de subvencions municipals i en la normativa concordant, i en
aplicació dels criteris establerts.
2. La Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i va emetre informe positiu a càrrec
de les aplicacions pressupostàries següents:
Exp
033700-

Op
12016000043717/1

Tipus
ADRC

Aplicació
pressupostària
2016 N 311 3110

Junta de Govern Local. Acta sessió núm. 29 / 19-12-2016

Nom
ASOCIACION
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Import

G6139253
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1.372,50

Pressupost
total per
justificar
2.745,00
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Exp

Op

Tipus

SOLSUB2016/0000
01

Aplicació
pressupostària
48906

033700SOLSUB2016/0000
02

12016000043007/1

ADRC

2016 N 311 3110
48906

033700SOLSUB2016/0000
03

12016000043023/1

ADRC

2016 N 311 3110
48906

033700SOLSUB2016/0000
04

12016000043018/1

ADRC

2016 N 311 3110
48906

033700SOLSUB2016/0000
05

12016000043024/1

ADRC

2016 N 311 3110
48906

033700SOLSUB2016/0000
06

12016000043025/1

ADRC

2016 N 311 3110
48906

033700SOLSUB2016/0000
07

12016000043028/1

ADRC

2016 N 311 3110
48906

12016000043032/1

ADRC

2016 N 311 3110
48906

12016000043717/1

ADRC

2016 N 311 3110
48906

12016000043007/1

ADRC

2016 N 311 3110
48906

12016000043023/1

ADRC

2016 N 311 3110
48906

12016000043018/1

ADRC

2016 N 311 3110
48906

033700SOLSUB2016/0000
09
033700SOLSUB2016/0000
10
033700SOLSUB2016/0000
12
033700SOLSUB2016/0000
11
033700SOLSUB2016/0000
13

Import

Pressupost
total per
justificar

G0869836
-7

722,00

18.200,00

G6425644
-9

1.333,00

5.000,00

G6412755
-8

2.000,00

19.200,00

G6144846
-0

1.000,00

4.000,00

G0839393
-6

500,00

1.138,33

G6571032
-9

2.361,00

18.466,04

G6477991
-1

1.306,00

3.800,00

G6060531
-8

2.000,00

6.000,00

G5864486
-5

1.361,00

5.400,00

G2819756
-4

2.306,00

3.974.12

G6136952
-6

2.250,00

89.640,32

Nom

NIF

FAMILIARES
ENFERMOS
MENTALES
DEL
BARCELONES NORD
ALCER BARCELONA
ASSOC
LLUITA
CONTRA MALALTIES
DE RONYO
PLATAFORMA TDAH
ASSOCIACIO
DE
FAMILIARS
DE
MALALTS
D'ALZHEIMER
DE
BADALONA
ASOCIACION
SEGUNDA
OPORTUNIDAD
ANIMAL ASOA
ASSOCIACIO DE LA
PARALISI CEREBRAL
ASPACE
COMUNICART
ASSOC. PER A LA
INCLUSIO
PERSONES
AMB
AUTISME
TAI CHI, SALUT
CONSCIENCIA

I

ASSOCIACIO
DE
CARDIOPATIES
CONGENITES
FUNDACIO
D'ONCOLOGIA
INFANTIL
ENRIQUETA
VILLAVECCHIA
ASSOCIACIO
ESPANYOLA
CONTRA EL CANCER
FUNDACIO GRESOL
PROJECTE HOME

-6

FONAMENTS DE DRET
1) El capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant
LGS), regula el procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència
competitiva.
2) L’article 122.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis
de les entitats locals (en endavant ROAS), disposa que els ens locals poden atorgar
subvencions i ajuts a ens, organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o
complementin els serveis atribuïts a la competència local o siguin d’interès local.
3) L’annex IV de les Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Badalona vigents,
conté la Regulació Transitòria de les Subvencions.
4) En data 31 de maig de 2016, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment les Bases
específiques que regiran l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Badalona
per concurrència competitiva durant l’any 2016, i van ser publicades en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de data 11 d’agost de 2016, per a la seva aprovació definitiva.
5) L’article 7.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en
endavant LRBRL), estableix que les competències de les Entitats Locals són pròpies o
atribuïdes per delegació. L’article 7.2 del mateix cos legal, estableix que les competències
pròpies dels Municipis, les Províncies, les Illes i la resta d’entitats locals territorials només
podran ser determinades per llei i s’exerciran en règim d’autonomia i sota la pròpia
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responsabilitat, atenent sempre a la deguda coordinació en la seva programació i execució
amb les altres Administracions Públiques.
6) La disposició addicional tercera de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització
i sostenibilitat de l’administració local, (en endavant LRSAL), estableix en el seu apartat
primer, que les disposicions d’aquesta llei són d’aplicació a totes les Comunitats
Autònomes, sense perjudici de les seves competències exclusives en matèria de règim
local assumides en els seus Estatus d’Autonomia, en el marc de la normativa bàsica estatal
i amb estricte subjecció als principis d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i
racionalització de les estructures administratives.
7) L’article 25.2 lletres m) i l) de la LRBRL, en la redacció donada pel número vuit de l’article
primer de la LRSAL, estableixen, respectivament, que el Municipi exercirà en tot cas com a
competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats
Auntònomes, la promoció de la cultura i equipaments culturals i la promoció de l’esport i les
instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.
8) L’informe tècnic proposa que consta a l’expedient proposa satisfer una bestreta de fins al
50 per 100 de la quantitat esmentada, i d’acord amb l’article 34.4 in fine de la LGS “els
pagaments a compte, o avançats, així com el règim de garanties, s’hauran de preveure
expressament en la normativa reguladora de la subvenció”, i d’acord amb l’apartat 10è de
les bases específiques que regeixen l’atorgament de subvencions, “prèvia l’acceptació de la
subvenció per part dels beneficiaris, es podran efectuar pagaments anticipats del 50% de la
quantitat subvencionada”.
9) En compliment de l’article 14.1 e) de la LGS, amb caràcter previ a la proposta de
resolució de la concessió de la subvenció, consta a l’expedient la documentació que
acredita que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i davant la Seguretat Social, així com amb la Tresoreria Municipal.
10) D’acord amb l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient així tramitat caldrà sotmetre’l a la
fiscalització prèvia de la Intervenció municipal per tal que informi l’autorització i disposició
de la despesa derivada de la concessió d’aquesta subvenció.
11) D’acord amb el punt 8 de les Bases Especifiques que regeixen l’atorgament de les
subvencions de la present convocatòria, l’òrgan competent per resoldre les sol·licituds de
subvencions, es l’alcaldessa a proposta de la Junta de Govern Local.
Proposta de resolució
Per tot això, no existeix cap obstacle ni legal ni reglamentari perquè la Junta de Govern
Local, a proposta del 5è tinent d’alcalde i regidor de Badalona Justa i Inclusiva, en virtut de
la delegació general de competències efectuada per l’alcaldia, d’acord amb les resolucions
de data 23 i 29 de juny de 2015, adopti el següent acord:
PRIMER.- Proposar a l’Alcaldia l'atorgament de les subvencions que a continuació es
relacionen:
Exp

Interessat

Nif

ASOCIACION
FAMILIARES
033700ENFERMOS MENTALES DEL G6139253-6
SOLSUB2016/000001
BARCELONES NORD
ALCER BARCELONA ASSOC
033700LLUITA CONTRA MALALTIES G0869836-7
SOLSUB2016/000002
DE RONYO
033700PLATAFORMA TDAH
SOLSUB2016/000003

G6425644-9

ASSOCIACIO DE FAMILIARS
033700DE MALALTS D'ALZHEIMER G6412755-8
SOLSUB2016/000004
DE BADALONA
ASOCIACION
SEGUNDA
033700OPORTUNIDAD
ANIMAL G6144846-0
SOLSUB2016/000005
ASOA
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Objecte
Subvenció per a la
promocio i/o proteccó de la
salut 2016
Subvenció per a la
promocio i/o proteccó de la
salut 2016
Subvenció per a la
promocio i/o proteccó de la
salut 2016
Subvenció per a la
promocio i/o proteccó de la
salut 2016
Subvenció per a la
promocio i/o proteccó de la
salut 2016
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Exp

Interessat

Nif

Objecte

033700ASSOCIACIO DE LA PARALISI
G0839393-6
SOLSUB2016/000006 CEREBRAL ASPACE
COMUNICART ASSOC. PER A
033700LA INCLUSIO PERSONES G6571032-9
SOLSUB2016/000007
AMB AUTISME
033700TAI
CHI,
SOLSUB2016/000009 CONSCIENCIA

SALUT

I

G6477991-1

033700ASSOCIACIO
DE
G6060531-8
SOLSUB2016/000010 CARDIOPATIES CONGENITES
FUNDACIO
D'ONCOLOGIA
033700INFANTIL
ENRIQUETA G5864486-5
SOLSUB2016/000011
VILLAVECCHIA
033700ASSOCIACIO
ESPANYOLA
G2819756-4
SOLSUB2016/000012 CONTRA EL CANCER
033700FUNDACIO
SOLSUB2016/000013 PROJECTE HOME

GRESOL

G6136952-6

Subvenció per a la
promocio i/o proteccó de la
salut 2016
Subvenció per a la
promocio i/o proteccó de la
salut 2016
Subvenció per a la
promocio i/o proteccó de la
salut 2016
Subvenció per a la
promocio i/o proteccó de la
salut 2016
Subvenció per a la
promocio i/o proteccó de la
salut 2016
Subvenció per a la
promocio i/o proteccó de la
salut 2016
Subvenció per a la
promocio i/o proteccó de la
salut 2016

SEGON.- Aprovar la despesa dels expedients de concessió de subvencions relacionats a
l'apartat primer de la present proposta, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del
vigent pressupost municipal de depeses, a les referències d’expedient, números d'operació
i imports relacionats a continuació:
Exp

Op

Tipus

Aplicació
pressupostàri
a

033700SOLSUB2016/000001

12016000043717/
1

ADRC

2016 N 311
3110 48906

033700SOLSUB2016/000002

12016000043007/
1

ADRC

2016 N 311
3110 48906

033700SOLSUB2016/000003

12016000043023/
1

ADRC

2016 N 311
3110 48906

033700SOLSUB2016/000004

12016000043018/
1

ADRC

2016 N 311
3110 48906

033700SOLSUB2016/000005

12016000043024/
1

ADRC

2016 N 311
3110 48906

033700SOLSUB2016/000006

12016000043025/
1

ADRC

2016 N 311
3110 48906

033700SOLSUB2016/000007

12016000043028/
1

ADRC

2016 N 311
3110 48906

Nom
ASOCIACION
FAMILIARES
ENFERMOS
MENTALES
DEL
BARCELONE
S NORD
ALCER
BARCELONA
ASSOC
LLUITA
CONTRA
MALALTIES
DE RONYO
PLATAFORM
A TDAH
ASSOCIACIO
DE
FAMILIARS
DE MALALTS
D'ALZHEIME
R DE
BADALONA
ASOCIACION
SEGUNDA
OPORTUNID
AD ANIMAL
ASOA
ASSOCIACIO
DE LA
PARALISI
CEREBRAL
ASPACE
COMUNICAR
T
ASSOC.
PER A LA
INCLUSIO

Junta de Govern Local. Acta sessió núm. 29 / 19-12-2016

NIF

Import

Pressupos
t total per
justificar

G6139253-6

1.372,50

2.745,00

G0869836-7

722,00

18.200,00

G6425644-9

1.333,00

5.000,00

G6412755-8

2.000,00

19.200,00

G6144846-0

1.000,00

4.000,00

G0839393-6

500,00

1.138,33

G6571032-9

2.361,00

18.466,04
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Exp

Op

Tipus

Aplicació
pressupostàri
a

033700SOLSUB2016/000009

12016000043032/
1

ADRC

2016 N 311
3110 48906

033700SOLSUB2016/000010

12016000043717/
1

ADRC

2016 N 311
3110 48906

033700SOLSUB2016/000012

12016000043007/
1

ADRC

2016 N 311
3110 48906

033700SOLSUB2016/000011

12016000043023/
1

ADRC

2016 N 311
3110 48906

033700SOLSUB2016/000013

12016000043018/
1

ADRC

2016 N 311
3110 48906

Nom
PERSONES
AMB
AUTISME
TAI
CHI,
SALUT
I
CONSCIENCI
A
ASSOCIACIO
DE
CARDIOPATI
ES
CONGENITE
S
FUNDACIO
D'ONCOLOGI
A INFANTIL
ENRIQUETA
VILLAVECCHI
A

ASSOCIACIO
ESPANYOLA
CONTRA EL
CANCER
FUNDACIO
GRESOL
PROJECTE
HOME

NIF

Import

Pressupos
t total per
justificar

G6477991-1

1.306,00

3.800,00

G6060531-8

2.000,00

6.000,00

G5864486-5

1.361,00

5.400,00

G2819756-4

2.306,00

3.974.12

G6136952-6

2.250,00

89.640,32

Votació:
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
5. Proposar a l’alcaldessa la desestimació de les sol·licituds de subvencions de
Cultura, del concurs públic de concurrència competitiva.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Proposta desestimar sol·licituds de subvencions de concurrència competitiva
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 0639-CONJ-SOLS2016/000002
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 0639-GSUB-C2016/000001 (46/S-13/16)
Procediment d’adjudicació: CONJ-SOLS CNJ-SOLS Aprovació conjunta sol·licituds
Subvencions
Tramitació: Ordinària
Objecte de l’expedient: Desestimar les sol·licituds de subvencions de concurrència competitiva
ANTECEDENTS
1. Concurs públic per a la concessió de subvencions, expedient de referència:
Aprovades per l’Ajuntament Ple de data
Bases de la convocatòria
31/05/2016
Aprovada per resolució de l’alcaldia de data
Resolució de convocatòria
11/08/2016
Període de presentació de sol·licituds Del 12/09/2016 al 07/10/2016
2. Les entitats relacionades a continuació, van presentar sol·licitud de subvenció en la data
assenyalada i amb el número de registre següent:
Expt.

Interessat

NIF

0639-SOLSUB2016/000027

ASOCIACION HERMANDAD
NUESTRA SEÑORA DEL ROCIO DE
BADALONA
ASSOCIACIO ONA MAR LLEFIA
SOCIETAT CULTURAL L'OLIVA DE

G6577773-2

Data presentació Número
sol·licitud
de
registre
07/10/2016
26580

G6627560-3
G0884181-9

07/10/2016
07/10/2016

0639-SOLSUB2016/000028
0639-SOLSUB2016/000029
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Expt.

Interessat

NIF

Data presentació Número
sol·licitud
de
registre

0639-SOLSUB2016/000030

BADALONA
ASSOCIACIO
CONSERVACIO G6625913-6
ERMITES DE CANYET

07/10/2016

26463

3. Una vegada examinada la documentació que les entitats van acompanyar a la sol·licitud,
es van trobar els defectes relacionats a continuació, per la qual cosa es va requerir a les
entitats en les dates següents:
Interessat

NIF

ASOCIACION HERMANDAD
NUESTRA SEÑORA DEL ROCIO
DE BADALONA
ASSOCIACIO ONA MAR LLEFIA
SOCIETAT CULTURAL L'OLIVA
DE BADALONA
ASSOCIACIO CONSERVACIO
ERMITES DE CANYET

G6577773-2

Requeriment efectuat

Data
del
requeriment
No estar al corrent amb les obligacions 26/10/2016
tributàries

G6627560-3
G0884181-9

Manca de varia documentació
Manca de varia documentació

17/10/2016
17/10/2016

G6625913-6

- Manca de varia documentació
17/10/2016
- No estar inscrita en el Registre Municipal
d'Entitats

Les entitats no han esmenat els defectes requerits, per la qual cosa es considera que no
reuneixen els requisits exigits a les bases específiques reguladores de la concessió de
subvencions municipals i en la normativa concordant, i en aplicació dels criteris establerts.
4. En data 25/11/2016 s’han emès els oportuns informes tècnics on es motiva la
desestimació de les sol·licituds de subvencions presentades.
FONAMENTS DE DRET
1. Segons disposa l’art. 35.2. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la motivació dels actes que posin fi als
procediments selectius i de concurrència competitiva s’ha de fer de conformitat amb el que
disposen les normes que regulen les seves convocatòries, i en tot cas han de quedar
acreditats en el procediment els fonaments de la resolució que s’adopti.
2. A la base 3 de les Bases Específiques que regiran l’atorgament de subvencions per part
de l’Ajuntament de Badalona per concurrència competitiva durant l’any 2016, aprovades per
l’Ajuntament Ple de data 31/05/2016, s’estableix que podran obtenir la condició de
beneficiaris aquells que compleixin els requisits establerts als annexos corresponents,
tramitin la corresponent sol·licitud d’acord amb l’art. 4 d’aquestes bases específiques, i
regula les condicions i els requisits que s’han de complir.
Així mateix, la Base 9.2, estableix que si la sol·licitud o documentació no reunís els requisits
exigits a les bases específiques i al decret de convocatòria, el servei gestor requerirà a
l’interessat per tal que en un termini no superior a deu dies s’esmenin les deficiències o
s’acompanyin el documents preceptius, amb indicació que, en cas de no fer-ho se’l tindrà
per desistit de llur petició, arxivant-se sense més tràmit
3. L’òrgan competent per a la concessió de subvencions mitjançant concurrència
competitiva és l’alcaldia, a proposta de la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat.
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:
ÚNIC.- Proposar a l’Alcaldia la desestimació de les sol·licituds de subvencions de Cultura
que a continuació es relacionen:
Exp
0639SOLSUB2016/000027
0639SOLSUB2016/000028
0639SOLSUB2016/000029
0639-

Interessat
ASOCIACION HERMANDAD
NUESTRA SEÑORA DEL
ROCIO DE BADALONA
ASSOCIACIO ONA MAR
LLEFIA
SOCIETAT
CULTURAL
L'OLIVA DE BADALONA
ASSOCIACIO

Nif
G6577773-2

G6627560-3
G0884181-9
G6625913-6
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Motiu
Desestimar la sol·licitud de
subvenció, per no estar al corrent
amb les obligacions tributàries
Desestimar la sol·licitud de subvenció
per manca de documentació
Desestimar la sol·licitud de subvenció
per manca de documentació
Desestimar la sol·licitud de subvenció

32

Secretaria General

Exp
SOLSUB2016/000030

Interessat
CONSERVACIO
DE CANYET

Nif
ERMITES

Motiu
per manca de documentació i per no
estar inscrita en el Registre Municipal
d'Entitats

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9

Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
6. Aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació de les finques incloses dins la UA
1 de la Modificació del Pla Especial de Millora Urbana del Nucli Històric de Dalt de la
Vila.
Antecedents
1. Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 4 de maig de 2010 es va
aprovar la constitució de la Junta de Compensació de la Unitat d’Actuació núm. 1 del Pla
Especial de Millora Urbana del nucli històric de Dalt de la Vila, la qual va ser inscrita al
Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores en data 27 d’octubre de 2010, amb la
inscripció 3.326 del tom 26.
2. En data 25 de novembre de 2016, el Sr. JFC, en la seva condició de President de la
Junta de Compensació de la Unitat d’Actuació núm. 1 del PEMU del nucli històric de Dalt de
la Vila ha presentat per a la seva aprovació per part de l’Ajuntament el Projecte de
Reparcel·lació de les finques incloses dins l’esmentat àmbit d’actuació, el qual té com a
objectiu adaptar les esmentades finques a les determinacions de la Modificació del Pla
Especial de Millora Urbana del nucli històric de Dalt de la Vila aprovat definitivament per la
CTUB en data 1 d’octubre de 2014 (DOGC 29/01/15).
3. En data 30 de novembre de 2016 l’arquitecte del Departament de Gestió Urbanística, ha
informat favorablement per a la seva aprovació inicial, el Projecte de Reparcel·lació de les
finques incloses dins la Unitat d’Actuació núm. 1 de la Modificació del PEMU del nucli
històric de Dalt de la Vila.
Fonaments de dret
1) L’article 134.2 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme estableix que en la modalitat de compensació bàsica, la junta de compensació
ha de formular un projecte de reparcel·lació que reparteixi els beneficis i les càrregues
derivats de l’ordenació entre tots els propietaris o propietàries del polígon d’actuació
urbanística.
2) Els articles 144 i següents del Reglament de la Llei d’Urbanisme estableixen el contingut
del projecte de reparcel·lació. Examinat el Projecte presentat a tràmit, aquest compleix amb
els requisits establerts als esmentats articles.
3) Pel què fa a la descripció de les finques sotmeses a reparcel·lació per tal de ser inscrites
al Registre de la Propietat, el projecte també compleix amb les altres normes que li són
d’aplicació, com són el Real Decreto 3288/1978 pel qual s’aprova el Reglament de Gestió
Urbanística, el Decret 303/1997 pel qual s’aprova el Reglament sobre mesures per facilitar
l’execució urbanística, i el Real Decreto 1093/1997, pel qual s’aprova el Reglament sobre
inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística.
4) L’article 43 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, els propietaris de sòl
urbà no consolidat han de cedir gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al
10% de l’aprofitament urbanístic dels sectors subjectes a un pla de millora urbana o dels
polígons d’actuació urbanística. D’acord amb l’article 40.2 del Reglament de la LUC, aquest
deure de cessió no és d’aplicació en les actuacions d’abast limitat per a l’ajust, ampliació o
millora de la vialitat. Vist l’informe tècnic, en el present expedient no correspon la cessió del
10% d’aprofitament mig de l’àmbit.
5) Vist l’article 120.2 del TRLUC, en el desplegament de les modalitats del sistema
d’actuació urbanística per reparcel·lació, es reconeix el dret de reallotjament a favor de les
persones ocupants legals d’habitatges que constitueixin llur residència habitual, sempre que
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compleixin les condicions exigides per la legislació protectora i sempre que, en el cas
d’ésser persones propietàries, no resultin adjudicatàries d’aprofitament urbanístic equivalent
a una edificabilitat d’ús residencial superior al doble de la superfície màxima establerta per
la dita legislació. D’acord amb l’apartat 3 de l’esmentat precepte, correspon a la comunitat
de reparcel·lació l’obligació de fer efectiu el dret de reallotjament i d’indemnitzar les
persones ocupants legals afectades per les despeses de trasllat i d’allotjament temporal fins
que es faci efectiu el dit dret.
La regulació específica d’aquest dret es troba en el Títol V (article 219) del Decret 305/2006
de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme, en el redactat donat
pel Decret 80/2009 de 19 de maig, pel qual s’estableix el règim jurídic dels habitatges
destinats a fer efectiu el dret de reallotjament, i es modifica el Reglament de la Llei
d’urbanisme pel que fa al dret de reallotjament.
D’acord amb l’esmentat precepte, el projecte de reparcel·lació objecte d’aprovació inicial ha
de contenir les condicions i característiques del dret de reallotjament i la relació de les
persones ocupants d’habitatges que puguin esdevenir titulars d’aquest dret, de les que es
tingui constància pel padró municipal d’habitants o per qualsevol altre mitjà admès en dret.
En aquest sentit, l’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació ha de ser notificada a totes
les persones ocupants dels habitatges afectats per l’actuació, atorgant-los un tràmit
d’audiència pel mateix període d’informació pública als efectes que, si són ocupants legals
amb residència habitual en l’habitatge afectat que reuneixen els requisits necessaris,
procedeixin a sol·licitar el reconeixement fefaent del dret de reallotjament o a renunciar al
seu exercici.
A la vista de la proposta presentada, en l’àmbit que es desenvolupa no existeix cap situació
que pugui donar lloc al reconeixement del dret de reallotjament. No obstant, durant el tràmit
d’informació pública els interessats podran fer qualsevol al·legació que al respecte
considerin necessària.
6) Respecta a la tramitació, el projecte es tramita d’acord amb l’article 119.2 del Text Refós
de la Llei d’Urbanisme, és a dir, l’aprovació inicial i definitiva correspon a l’administració, i el
projecte ha de ser posat a informació pública per un termini d’un mes dins el qual s’ha de
concedir audiència a les persones interessades amb citació personal.
Vist l’exposat, a criteri de la sotasignat procedeix aprovar inicialment el Projecte de
Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació núm. 1 de la Modificació del PEMU del nucli històric
de Dalt de la Vila de Badalona.
7) La competència per aprovar el present acord correspon a la Junta de Govern Local en
virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia mitjançant resolució de 23 de juny de 2015.
Per tot això, no hi ha obstacle ni legal ni reglamentari per tal que el Regidor de Badalona
Habitable, en exercici de les competències que li han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia de l’Ajuntament mitjançant resolució de 23 de juny de
2015, proposi a la Junta de Govern Local, seguint l’informe de la Tècnica Superior en Dret
del Departament de Gestió Urbanística i Habitatge, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació núm. 1
de la Modificació del Pla Especial de Millora Urbana del nucli històric de Dalt de la Vila de
Badalona, presentat pel Sr. JFC, actuant en la seva condició de President de la Junta de
Compensació de l’esmentat àmbit.
SEGON.- Sotmetre el present acord a informació pública per un termini d’un mes amb
notificació a tots els interessats i publicació al BOP i al tauló d’anuncis de l’Ajuntament
d’acord amb l’art. 119.2.c) de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
TERCER.- Notificar el present acord als interessats.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
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7. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit de l'exercici 2016.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit
Òrgan que resol: Junta de Govern Local (sessió pública)
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient: 020700-CONJ-DIVFRA2016/000012
Ref. addicional: JGL 19.12.16
Interessat: Diversos
Fets
1. Les factures/despeses relacionades a continuació han estat conformades pels
serveis/departaments municipals gestors i, posteriorment, la Intervenció Municipal ha
informat les corresponents autoritzacions de despesa amb càrrec a les partides i els
números d’operació que es detallen:
Interessat
NIF

Factura

Data

MSC
C

9337

11.07.16

Col·legi de
Notaris de
Catalunya
Q0863002B

A16/00939

17.02.16

Col·legi de
Notaris de
Catalunya
Q0863002B

A16/03731

13.06.16

Col·legi de
Notaris de
Catalunya
Q0863002B

A16/04259

05.07.16

Col·legi de
Notaris de
Catalunya
Q0863002B

A16/05856

10.10.16

Col·legi de
Notaris de
Catalunya
Q0863002B

A16/05857

GTP
X
Federació de
Municipis de
Catalunya
G08797771

10.10.16

2016

F/16/AE/004

08.11.16

Concepte
Honoraris de
procurador en
recurs de cassació
4193/2014
Honoraris per
expedició de còpia
autèntica
d’escriptura de
testament
Honoraris per
expedició de còpia
autèntica
d’escriptura de
testament
Honoraris per
expedició de còpia
autèntica
d’escriptura de
testament
Honoraris per
expedició de còpia
autèntica
d’escriptura de
testament
Honoraris per
expedició de còpia
autèntica
d’escriptura de
testament
Inscripció al V
Congrés del Tercer
Sector Social (16 de
juny de 2016)
Inscripció al
Seminari de Dret
Local de diversos
lletrats de
l’Ajuntament

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

0106136CMSRC2016/
000016

105-9220-22711
12016000039034/1

393,88

020700CMSRC2016/
000002

210-9310-22604
12016000044434/1

25,03

020700CMSRC2016/
000002

210-9310-22604
12016000044434/1

25,77

020700CMSRC2016/
000002

210-9310-22604
12016000044434/1

30,85

020700CMSRC2016/
000002

210-9310-22604
12016000044434/1

29,40

020700CMSRC2016/
000002

210-9310-22604
12016000044434/1

25,77

024108CMSRC2016/
000006

213-9204-22605
12016000035665/1

35,00

024108CMSRC2016/
000008

213-9204-22605
12016000040268/1

4.320,00

Núm. Exp.

2. Pel que fa als expedients 0106136-CM-SRC2016/000016, 020700-CM-SRC2016/000002
i 024108-CM-SRC2016/000008, la Intervenció municipal ha emés sengles informes
específics en què posa de manifest, entre d’altres qüestions, el següent:
“(...)
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.
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En aquest sentit, s’ha de posar de manifest que la factura tramesa no poden 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.
(...)
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’article 57 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques permet l’acumulació de procediments, amb unicitat en la seva
resolució, quan presentin característiques que guardin identitat substancial o íntima connexió,
sempre que sigui el mateix òrgan qui hagi de tramitar i resoldre el procediment, com ara els
expedients relacionats en els antecedents.
2. D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes
despeses constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de
l’efectiva prestació dels serveis o subministraments, acreditada als expedients.
3. A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del
Reial decret esmentat quant a l’acreditació de les despeses generades i la conformitat que
n’han prestat els departaments municipals gestors.
4. Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer
en la tramitació d’alguns dels expedients que provoquen l'emissió de les factures
relacionades conforme les previsions de l'article 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’aquests reconeixements 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
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.
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:
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ÚNIC.- Aprovar els expedients de despesa i factures que es relacionen a continuació, en
haver estat conformades pel servei gestor corresponent, i satisfer el seu import amb càrrec
a les partides pressupostàries i operacions que s’indiquen del pressupost municipal de
despeses del 2016:
Interessat
NIF

Factura

Data

MSC
X

9337

11.07.16

Col·legi
de
Notaris
de
Catalunya
Q0863002B

A16/00939

17.02.16

Col·legi
de
Notaris
de
Catalunya
Q0863002B

A16/03731

13.06.16

Col·legi
de
Notaris
de
Catalunya
Q0863002B

A16/04259

05.07.16

Col·legi
de
Notaris
de
Catalunya
Q0863002B

A16/05856

10.10.16

Col·legi
de
Notaris
de
Catalunya
Q0863002B

A16/05857

10.10.16

GTP
X
Federació de
Municipis de
Catalunya
G08797771

2016

F/16/AE/004

08.11.16

Concepte

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

Honoraris
de
procurador
en
recurs de cassació
4193/2014
Honoraris
per
expedició de còpia
autèntica
d’escriptura
de
testament
Honoraris
per
expedició de còpia
autèntica
d’escriptura
de
testament
Honoraris
per
expedició de còpia
autèntica
d’escriptura
de
testament
Honoraris
per
expedició de còpia
autèntica
d’escriptura
de
testament
Honoraris
per
expedició de còpia
autèntica
d’escriptura
de
testament
Inscripció
al
V
Congrés del Tercer
Sector Social (16
de juny de 2016)
Inscripció
al
Seminari de Dret
Local de diversos
lletrats
de
l’Ajuntament

0106136CMSRC2016/
000016

105-9220-22711
12016000039034/1

393,88

020700CMSRC2016/
000002

210-9310-22604
12016000044434/1

25,03

020700CMSRC2016/
000002

210-9310-22604
12016000044434/1

25,77

020700CMSRC2016/
000002

210-9310-22604
12016000044434/1

30,85

020700CMSRC2016/
000002

210-9310-22604
12016000044434/1

29,40

020700CMSRC2016/
000002

210-9310-22604
12016000044434/1

25,77

024108CMSRC2016/
000006

213-9204-22605
12016000035665/1

35,00

024108CMSRC2016/
000008

213-9204-22605
12016000040268/1

4.320,00

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
8. Aprovar el reconèixer un crèdit a favor de TOI TOI SANITARIOS MÓVILES, SA (NIF
A62518121) per un import de 107,99 euros, corresponent al servei de manteniment de
la cabina sanitària ubicada a la zona dels horts de Torre Codina del mes de gener de
2016
Identificació de l'expedient
Tipus de document: Resolució aprovació despesa i factura
Òrgan que proposa: Junta de Govern Local pública
Expedient: 0516107-CM-SRC2016/000001 - CM-SRC - CM-Contracte Menor sense
tramitació prèvia RC
Ref. Addicional5/MNS-1/15
Interessat: TOI TOI SANITARIOS MOVILES, SA - NIF A6251812-1
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Objecte: Reconèixer un crèdit a favor de TOI TOI SANITARIOS MÓVILES, SA (NIF
A62518121) per un import de 107,99 euros, corresponent al servei de manteniment de la
cabina sanitària ubicada a la zona dels horts de Torre Codina del mes de gener de 2016
Fets
1. El 16 de març de 2016 l’empresa TOI TOI SANITARIOS MÓVILES, SA amb NIF
A6251812-1, ha presentat la següent factura, corresponent al manteniment de la cabina
sanitària ubicada a la zona dels horts de Torre Codina.
Núm. factura
Data factura
Import
16000414

31/01/16

107,99 euros

2. El 28 de juliol de 2016 el cap del Servei de Medi Ambient ha conformat l’esmentada
factura i ha emès el corresponent informe tècnic favorable a la seva aprovació.
La prestació del servei ha estat efectivament realitzada i absolutament satisfactòria i es
reconeix la obligació adquirida amb l’esmentada empresa.
Es considera oportú abonar la factura amb càrrec a l’aplicació pressupostaria següent:
Aplicació pressupostària Id. Op. Núm. Op.
Import
2016 N 431 1723 22799

A

12016000034913/1

107,99 euros

3. El 27 de setembre de 2016 la tècnica superior en dret va emetre l’informe jurídic en què
es proposa prosseguir amb la tramitació de l’expedient.
4. El 21 d’octubre de 2016 la Intervenció municipal va estendre l’acte de fiscalització de
l’expedient.
Fonaments de dret
1. L’objecte d’aquest expedient és l’aprovació de la despesa per un import 107,99 euros
per al seu abonament a TOI TOI SANITARIOS MÓVILES, SA amb NIF A6251812-1,
corresponent a la factura detallada en l’antecedent primer.
2. És d’aplicació al present supòsit la doctrina jurisprudencial establerta pel Tribunal
Suprem de l’enriquiment injust o sense causa, ja que la inexistència d’expedient de
contractació de conformitat amb les normes de la legislació de contractes de les
administracions públiques, no és convalidable. No obstant això, l’Ajuntament resta obligat
en dret al pagament a l’empresa que ha prestat l’esmenta’t servei, ja que en cas contrari es
produiria un enriquiment injust o sense causa de la hisenda municipal que l’ordenament
jurídic no pot acollir i així ho té declarat de forma reiterada la jurisprudència del Tribunal
Suprem (per totes les Sentències de 15 d’abril de 2002 (RJ\2002\6497), d’11 de maig de
2004 (RJ\2004\3949) i d’11 de juliol de 2005 (CENDOJ: 28079130022005100209), la qual
disposa:
“……..La jurisprudencia del orden Contencioso-Administrativo, al menos, desde los años
sesenta viene también admitiendo la aplicación de la figura del enriquecimiento injusto a
determinados supuestos en el ámbito específico del Derecho administrativo, especialmente
proyectados, por su naturaleza revisora de la actuación administrativa, a las
Administraciones públicas. En cualquier caso, ya en dos conocidas sentencias de 22 de
enero y 10 de noviembre de 1975, se produce su reconocimiento sobre la base de la
concurrencia de ciertos supuestos o requisitos.
El análisis de la referida jurisprudencia de esta Sala (Cfr. SSTS, Sala 3ª, de 30 de abril y de
12 de septiembre de 2001 [ RJ 2001, 8768] , 15 de abril de 2003 [ RJ 2003, 7078] y 6
de octubre de 2003 [ RJ 2003, 7078] , ad exemplum, admitiendo la figura en Derecho
administrativo y acogiendo los requisitos elaborados por la Sala 1ª de este Alto Tribunal)
denota una consideración del enriquecimiento injusto como principio general o como
supraconcepto, que le otorga una cierta identidad y unidad, aunque ello no supone que no
se manifieste con una cierta autonomía y singularidad en su proyección a la Administración
respecto a su actuación sujeta al Derecho administrativo.
Pero, en cualquier caso, son los requisitos establecidos por la jurisprudencia civil, acogidos
expresamente por esta Sala, los que rigen y se aplican a los supuestos en que la
Administración o un particular, eventual o supuestamente empobrecido, exige la restitución
del enriquecimiento injusto o sin causa de un administrado o de una Administración, en este
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caso, de una entidad local.
Por consiguiente, ha de reconocerse que el enriquecimiento injusto, como principio general
y como específica acción, forma parte, por obra de la jurisprudencia, del ordenamiento
jurídico y, en concreto, del ordenamiento jurídico administrativo (Fundamento jurídico
TERCERO).
Desde la citada sentencia de referencia de 28 de enero de 1956, según la doctrina de la
Sala primera y de esta misma Sala, pueden considerarse como requisitos para la
procedencia de la acción de enriquecimiento injusto o sin causa los siguientes:
a) El enriquecimiento o aumento del patrimonio del enriquecido, constituido por cualquier
ventaja o atribución patrimonial abocada a producir efectos definitivos.
b) El empobrecimiento de quien reclama o de aquel en cuyo nombre se reclama,
pecuniariamente apreciable, aunque entendido en su más amplio sentido siempre, que no
provenga directamente del comportamiento de quien lo sufre.
c) La relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento, de forma que éste sea
el efecto de aquél. O, dicho en otros términos que al enriquecimiento siga un correlativo
empobrecimiento.
d) La falta de causa o de justificación del enriquecimiento y del correlativo
empobrecimiento.
Este último requisito, crucial en la delimitación del ámbito del enriquecimiento injusto, es el
que presenta mayores dificultades prácticas. Si bien puede decirse que, desde la
perspectiva de un «concepto de Derecho estricto» que impera en nuestra jurisprudencia al
aplicar la figura del enriquecimiento injusto, o se considera que la ausencia de causa
equivale a falta de justo título para conservar en el patrimonio el incremento o valor
ingresado, o se atiende a concreciones de la acción a través de: la conditio por una
prestación frustrada al no conseguirse la finalidad a la que va enderezada; conditio por
intromisión o por invasión en bienes ajenos; y conditio por desembolso. Pero, en cualquier
caso, y por lo que interesa al presente supuesto, deben hacerse dos precisiones, de una
parte, que junto a la conditio indebiti se situa la conditio causa data causa non secuta y la
conditio ob causam finitam para incluir los supuestos en que, existiendo inicialmente una
causa, desaparece luego ésta, y, de otra, que la antijuridicidad del enriquicimiento no es
ajena a la construcción de la figura de que se trata, si tal requisito se entiende como
confrontación con valores inherentes al propio ordenamiento…. (Fundamento jurídico
CUARTO).
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 20 i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les administracions públiques.
3. En el present cas s’han acomplerts els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, pel que fa a l’acreditació de la despesa generada pel servei prestat
i la conformitat del departament municipal gestor del contracte.
4. Conforme al que preveuen els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL) en tractar-se d’actes de reconeixement de crèdit i/o liquidació de drets i
obligacions o despeses de contingut econòmic, la Intervenció municipal ha d’informar, amb
caràcter previ, la resolució administrativa que pertoqui.
5. D’acord amb la disposició addicional 2a del Real Decret legislatiu 2/2011, de 14 de
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del Sector Públic
(TRLCSP) així com l’article 22 de les bases d’execució del Pressupost General de
l’Ajuntament de Badalona per a l’exercici del 2016, l’òrgan competent per aprovar aquesta
relació de factures és la Junta de Govern Local pública.
6. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 26
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, considerant que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari,
proposo al regidor de Badalona Pròspera i Sostenible que, previ dictamen de la Comissió
d’Estudi, Informe o Consulta dels Àmbits de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible,
validi i ordeni la tramitació a la Junta de Govern Local de la proposta següent:
PRIMER.- Aprovar un reconèixement de crèdit a favor de TOI TOI SANITARIOS MÓVILES,
SA (NIF A62518121) per un import de 107,99 euros, corresponent al servei de manteniment
de la cabina sanitària ubicada a la zona dels horts de Torre Codina del mes de gener de
2016 i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicació pressupostària
Id. Op.
Núm. Op.
Import
2016 N 431 1723 22799

A

12016000034913/1

107,99 euros

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

Data

Import

A-16000414

31/01/2016

107,99 euros

Aplic

NIF

Tercer

ES-A6251812-1

TOI TOI SANITÀRIOS
MOVILES, SA

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a TOI TOI SANITÀRIOS MOVILES, SA, a la
Intervenció i Tresoreria municipal.
Votació:
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
9. Aprovar la despesa i factura per als treballs de muntatge i desmuntatge de l'equip
de la NAU3 de l'Escorxador municipal i muntatge de cadires i altres pels actes de
presentació i debat de PAM.
Identificació de l’expedient
Tipus de document
Proposta-Resolució d’aprovació de despesa i factura
Òrgan que resol
Junta de Govern
Caràcter de la resolució Exhaureix la via administrativa
Expedient
093072-FEXP2016/000003
Ref.Addicional
13-S2-16
Interessat
TRIFUSIO PROJECTES CULTURALS, SL NIF B6178949-1
Fets i antecedents
Consten a l’expedient:
Informe tècnic de motivació de data 11/04/2016
Informe tècnic complementari de data 3/10/2016
Informe jurídic de data 18/10/2016
Informe d’Intervenció de data 14/11/2016
En relació a l’expedient de despesa de referència 093072-FEXP2016/000003 del qual
resulta beneficiaria l’empresa TRIFUSIO PROJECTES CULTURALS, SL NIF B6178949-1,
pels Treballs de muntatge i desmuntatge de l'equip de la NAU3 de l’Escorxador municipal i
muntatge de cadires i altres pels actes de presentació i debat de PAM Pla Actuació
Metropolità, l’empresa ha presentat la factura que es detalla a la proposta.
Fonaments de dret
1.- La contractació verbal està expressament prohibida a l’empara del que estableix l’article
28.1 del Text refós de la llei de contractes del sector públic. Però, quan l’administració
permet la contractació amb total absència de procediment normatiu i l’objecte del contracte
s’executa per un tercer sense formalització i de conformitat amb les instruccions rebudes,
és d’aplicació la doctrina jurisprudencial --derivada d’aplicació l’article 10.9 del Títol
preliminar del Codi Civil-- que recull la figura de l’enriquiment sense causa com a font
d’obligacions.
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2.- D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’una
factura constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada, en aquest
cas, de la corresponent despesa, acreditada a l’expedient.
3.- D’acord amb el que disposa 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 pel reconeixement
extrajudicial de crèdits és el ple de l’Ajuntament. Però el ple ha delegat aquesta
competència en la Junta de Govern Local mitjançant les Bases d’execució del pressupost
municipal les quals, recullen aquesta delegació en l’article 22.
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 factura incorporada 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 dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de despesa 093072-FEXP2016/000003, corresponent als
Treballs de muntatge i desmuntatge de l'equip de la NAU3 de l’Escorxador municipal i
muntatge de cadires i altres pels actes de presentació i debat de PAM Pla Actuació
Metropolità, contret a les aplicacions pressupostàries següents:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm.Operació

Import

2016 N 001 9220 22799

A

12016000039277/1

242,00

SEGON.- Vista la factura incorporada a l’expedient presentada per l’empresa TRIFUSIO
PROJECTES CULTURALS, SL ,amb NIF B6178949-1, la qual ha estat conformada pel
tècnic municipal responsable de la contractació, procedeix aprovar-la i abonar-la en els
termes que determina la Llei amb càrrec a l’aplicació pressupostària assenyalada a l’apartat
anterior:
Núm.
Fra
16216

Data

Import

02-08-2016

242,00

Aplic

Nif

Tercer

B6178949-1

TRIFUSIO PROJECTES CULTURALS, 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.
QUART.- Donar compte del present acord a la propera comissió informativa del Ple que es
celebri.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9

Proposicions urgents
1. Aprovar l'expedient 082200-CM-SRC2016/000003, corresponent al servei de
controladors (cursa popular) a favor de l'empresa Barna Porters, SL.
Identificació de l’expedient
Tipus d’expedient: Aprovar la facturació corresponent a les despeses pel servei de
controladors (auxiliars de servei) per la 37ena Cursa Popular Ciutat de Badalona (Cursa
Popular) que va tenir lloc el passat 15/05/2016.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local Pública
Expedient: 226/K76-2016
Empresa interessada: Barnaporters, SL NIF B61443628
Import: 4.843,03 euros
Antecedents
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En data 27 d’octubre de 2016, el cap del Servei d’Esports, ha emès un informe tècnic
referent al pagament de la factura presentada per l’empresa Barna Porters, en data 20
d’octubre de 2016, número de registre omptabilitat 3033, d’import 4.843,03 euros,
corresponent a les despeses pel servei de controladors (auxiliars de servei) amb tasques
de control, seguretat i vigilància, per tal de garantir la seguretat dels corredors i el bon
funcionament de la 37ena Cursa Popular Ciutat de Badalona (Cursa del Dimoni) que va
tenir lloc el 15 de maig de 2016, també fa referència què finalment i per unes
circumstàncies determinades es va contractar a l’empresa Grup Barnaporters, SL amb NIF
B61443628 per import de 4.002,50€ més el 21% d’IVA (840,53€) que fa un total de
4.843,03€, per dur a terme aquest servei, que es va realitzar sense prèvia actuació
administrativa que donés compliment a la tramitació de l’expedient de despeses, i conclou
que correspon l’abonament de la factura que s’esmenta per part de l’Ajuntament per no
caure en un enriquiment injust.
L’esmentat informe tècnic transcrit de manera literal diu el següent:
“INFORME
Referent al pagament de la factura corresponent a les despeses pel servei de controladors
(auxiliars de servei) amb tasques de control, seguretat i vigilància, per tal de garantir la
seguretat dels corredors i el bon funcionament de la cursa, al llarg del recorregut de la
37ena Cursa Popular Ciutat de Badalona (Cursa Dimoni ) que va tenir lloc el proppassat 15
de maig, en base a les següents:
CONSIDERACIONS
PRIMERA. És competència del Servei d’Esports, de l’Àmbit Badalona Educadora de
l’Ajuntament, l’organització d’actes esportius a la ciutat en compliment de les finalitats que
té assignades i, en general, donar suport als actes d’interès ciutadà que s’organitzin
vinculats a l’activitat física i l’esport.
SEGONA. Dins del conjunt d’activitats generals de la ciutat, les activitats tradicionals més
importants són les que engloben les Festes de Maig, amb l’acte central de la Cremada del
Dimoni (nit del 10 de maig) i la culminació d’un seguit d’actes de la Nit de Sant Anastasi.
Les Festes de Maig s’estenen durant tot el mes de maig. Pel que fa a l’àmbit esportiu, l’acte
esportiu més important és la Cursa Popular Ciutat de Badalona. La Cursa del Dimoni!, que
organitza el Servei d’Esports, i que aquest any celebra la 37a edició, es va dur a terme el
diumenge 15 maig.
TERCERA. La Cursa Popular Ciutat de Badalona és una cursa urbana que té lloc pels
carrers de la ciutat, que s’han de tallar al trànsit al pas dels corrdors/es. S’hi poden inscriure
oficialment fins a 3.250 persones de diferents edats/categories, masculines i femenines:
37a Cursa Popular Ciutat de Badalona
La Cursa del Dimoni!
Dg. 15 de maig de 2016
La Rambla – Roca i Pi
Circuit vermell – cursa gran. Sortida: 9.30 hores. Distància: 10.000 metres aprox. Edat: a
partir de 15 anys (nascuts/udes el 2001 i anys anteriors).
Recorregut: Rambla (Sant Domènec) – Santa Madrona – Joan Peiró – Sant Bru – Francesc
Layret – Creu – av. Sant Ignasi de Loiola – rbla. Sant Joan – av. Salvador Espriu – Marquès
de Sant Mori – av. Doctor Bassols – ctra. Antiga de València – Bernat Metge – Pau Claris –
Antoni Bori – Rambla del Gorg – Progrés – Antoni Bori – Indústria – Teixidores – pont de
Sant Lluc – Mar Jònica – Eduard Maristany – Port – (pl. Pirates) - Passeig Marítim – (pas
soterrani) - av. Sant Ignasi de Loiola – Sant Isidre – Sant Joaquim – Rambla (Roca i Pi).
Avituallament: c/ Bernat Metge
Circuit blau – cursa mitjana. Sortida: 9.45 hores. Distància: 3.900 metres (aprox.). Edat:
d'11 a 14 anys (nascuts/udes entre 2002 i 2005).
Recorregut: Rambla (Sant Domènec) – Santa Madrona – Joan Peiró – Sant Bru – Francesc
Layret – Creu – av. Sant Ignasi de Loiola – Baldomer Solà – Miquel Servet – Sagunt –
Indústria – Sant Isidre – Sant Joaquim – Rambla (Roca i Pi). Avituallament: c/ Miquel Servet
Circuit verd – cursa mini. Sortida: 11.30 hores. Distància: 1.700 metres (aprox.). Edat: fins a
10 anys (nascuts/udes el 2006 i anys posteriors).
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Recorregut: Rambla (Sant Domènec) – Santa Madrona – Joan Peiró – Santa Maria – Prim
– Sant Pere – Mar – Rambla (Roca i Pi).
Circuit magenta – cursa inclusiva. Sortida: 11.45 hores. Distància: 1.700 metres aprox.
Persones amb dificultats de mobilitat, discapacitades.
Recorregut: Rambla (Sant Domènec) – Santa Madrona – Joan Peiró – Santa Maria – Prim
– Sant Pere – Mar – Rambla (Roca i Pi).
És obligatori seguir el recorregut marcat i passar pels controls de pas, ja que els
corredors/es que no ho facin, seran desqualificats. Els recorreguts estaran senyalitzats amb
cinta plàstica i plaques amb fletxes i indicadors.
QUARTA. Per vetllar per la seguretat de la Cursa i la vigilància i el control del trànsit, des
del Servei d’Esports es treballa conjuntament amb la Guàrdia Urbana de Badalona, que és
el cos que té les competències municipals de policia de seguretat pública i ciutadana i
policia de trànsit.
Aquesta edició 2016, un cop estudiades les característiques de la Cursa Popular i la seva
incidència a la ciutat, es va estimar que, a més de la presència dels agents de la Guàrdia
Urbana i pel bon funcionament de la cursa, calien unes 86 persones perquè el diumenge 15
de maig actuessin de ‘controladors’ en una operació conjunta amb l’Organització de la
Cursa i seguint les instruccions de la Guàrdia Urbana, per tal que a les cruïlles i llocs hi
hagués un controlador per garantir la seguretat del recorregut a la vegada que, la Guàrdia
Urbana controlés els punts més conflictius d’aquest.
CINQUENA. Considerant que a les anteriors edicions de la Cursa, aquest Servei havia
estat prestat directament per la coordinació delegada de “Voluntaris Badalona”, associació
sense ànim de lucre que té com objectiu principal la cooperació, ajut i solidaritat al servei de
la ciutat de Badalona, que compta amb el 95% de voluntariat cívic, el qual participa en
actes puntuals, entre els que es troben els de caràcter esportiu, realitzant les tasques de
recolzament tant en l’organització dels actes, com el de control, seguretat i vigilància dels
itineraris o equipaments esportius.
SISENA. Vist que en data 4 de maig de 2016, “Voluntaris Badalona” no pot confirmar el seu
recolzament en l’organització de la 37ena Cursa Popular Ciutat de Badalona (Cursa Dimoni
) que va de tenir lloc el 15 de maig i considerant la urgència i que el servei d’Esports no
disposa de mitjans propis per a desenvolupar l’objecte del contracte que s’informa, es
decideix sol·licitar pressupost a empreses externes, amb caràcter urgent, que disposin
d’aquest nombre de persones disponibles per aquesta data i en base a les consideracions
establertes a l’annex 1 adjunt al present informe.
Les empreses a les que es sol·licita pressupost són: Grup Barnaporters, SL; Iman
Corporation, SA i Control Steward, SL. Tanmateix, s’informa a aquestes empreses que
l’adjudicació del present contracte resta supeditada a la disponibilitat de “Voluntaris
Badalona” de recolzament a la 37ena Cursa Popular.
Per optar a desenvolupar el servei requerit, les empreses esmentades proposen les
següents ofertes:
Entrada

Hora

Empresa

NIF/CIF

Oferta

4/05/2016
5/05/2016

14.58
15:53

Control Steward, SL
Grup Barnaporters, SL

B86030103
B61443628

No presenta oferta*
4.634,30€ (IVA inclòs)

6/05/2016

18:06

Iman Corporation, SA

A59906479

86 x 15€/h (4h) + IVA

*L’empresa Control Steward, SL no ha presentat oferta, en base a que aquest dia no té
disponibilitat de donar cobertura suficient a l’acte.
SETENA. En data 6 de maig de 2015, “Voluntaris Badalona” confirma el seu recolzament
en l’ l’organització de la 37ena Cursa Popular Ciutat de Badalona (Cursa Dimoni) el 15 de
maig, conseqüentment s’emet correu electrònic a les tres empreses comunicant que
finalment “Voluntaris Badalona” cobreix el servei (s’adjunta correu al present informe).
VUITENA. Finalment en data 12 de maig de 2016, la regidora d’Esports informa que la
junta de l’entitat “Voluntaris Badalona” en reunió celebrada el mateix dia, decideix no
prestar el seu recolzament a la 37ena Cursa Popular Ciutat de Badalona, comunicant
aquesta decisió a la guàrdia urbana i a la mateixa regidora d’Esports (s’adjunta correu
informatiu de la regidora d’Esports).
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NOVENA. Considerant que en data 12 de maig tot el relacionat amb l’acte de ciutat ja
estava enllestit i davant la urgent necessitat de garantir la seguretat del recorregut dels
corredors; en base a la consideració setena (presentació de pressupostos) des del servei
d’Esports es decideix contactar amb l’empresa Barnaporters SL, ja que de les tres ofertes
presentades anteriorment, la d’aquesta empresa cobria la totalitat del servei i s’ajustava a
pressupost.
DESENA. Vist que tot i el requeriment de l’empresa Barnaporters d’avisar amb dies
d’antelació per tal de poder donar la resposta adequada quant al personal de servei,
aquesta es compromet a cobrir el servei en la seva totalitat a 2 dies de la Cursa.
ONZENA. En data 13 de maig de 2016, la guàrdia urbana del nostre Ajuntament es
reuneix amb el coordinador de l’empresa Banaporters per concretar la distribució definitiva
d’efectius, motiu pel qual, la distribució presentada en la primera petició de pressupost es
considera merament orientativa ja que hi va haver carrers tancats a última hora i variacions
respecte a la relació inicial. Fet que comportà haver d’afegir per part de l’empresa, 20 hores
més de servei respecte del total pressupostat en data 4 e maig de 2016, a raó de :
a)
1 Coordinador responsable = 10 hores
b)
2 Cap d´equips = 10 hores
DOTZENA. Atenent a que no es disposa de temps material perquè la Intervenció Municipal
pugui dur a terme els tràmits necessaris per fiscalitzar la contractació de referència i per
raons d’interès públic de realització de la cursa popular, s’acorda d’urgència amb l’empresa
Grup Barnaporters,SL que cobreixi el servei de controladors (auxiliars de servei) amb
tasques de control, seguretat i vigilància per a la 37ena Cursa Popular Ciutat de Badalona
(Cursa Dimoni ).
TRETZENA. En data 20 d’octubre de 2016, l’empresa Barnaporters presenta a la
Intervenció Municipal, una factura per import total de 4.803,03€, corresponents al servei de
controladors (auxiliars de servei) amb tasques de control, seguretat i vigilància per a la
37ena Cursa Popular Ciutat de Badalona (Cursa Dimoni ) i que es relaciona a continuació:
Núm. de factura
Data
Import
1624411
31 de maig de 2016
4.843,03 €
CATORZENA. Vist que l’empresa ha facturat els serveis d’acord amb preu/hora presentada
en l’oferta de data 4/5/2016, a raó de: 11.50€/hora coordinador i caps equip; i 11€/hora
auxiliars, tramitant-ne el seu pagament en aplicació del principi de bona fe, i per tal de no
incórrer en un supòsit d’enriquiment injust per empobriment del contractista, atès que el
servei s’ha prestat sense marc contractual.
QUINZENA. Considerant que l’esmentat servei es va realitzar sense prèvia actuació
administrativa que donés compliment a la tramitació de l’expedient de despeses, tenint en
compte els fets esmentats i donada la urgència, i que els treballs es van ajustar a la
capacitació tècnica i professional de l’empresa que va realitzar el servei conforme als preus
actuals de mercat.
SETZENA. Vist que hi ha saldo suficient a la partida número 322-3412-22799 per atendre la
despesa del servei de controladors amb motiu de la 37ena Cursa Popular Ciutat de
Badalona.
Per tot això,
Atenent el present informe d’enriquiment sense causa justificada i que l’empresa Grup
Barnaporters, SL, amb CIF B61443628, ha prestat efectivament el servei en base a un
compromís, és necessari reconèixer l’obligació de pagament de la factura número
1624411, de data 31 de maig de 2016, per un import total de 4.843,03 €, IVA inclòs.
La despesa haurà d’anar a càrrec de la partida núm. 322-3412-22799 del pressupost del
servei d’Esports 2016. “
2L’empresa Grup Barnaporters, SL amb NIF B61443628, va presentar la factura núm.
162411 per import de 4.002,50€ més el 21% d’IVA (840,53€) que fa un total de 4.843,03€,
al registre de factures de la Intervenció amb registre d’entrada en data 20 d’octubre de
2016, corresponent al servei de controladors (auxiliars de servei) per la 37ena Cursa
Popular Ciutat de Badalona (Cursa Popular) que va tenir lloc el passat 15/05/2016.
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1.

En data12 de desembre de 2016, el sr. Interventor ha informat el següent:

Aplicació pressupostària

Id.Op

Num.Op

Import

2016 N 322 3412 22799

A

12016000042767/1

4.843,03

Vist l’expedient relatiu a l’assumpte referenciat s’ha d’indicar el següent:
A l’expedient s’incorpora un informe jurídic emès pel cap de servei jurídic i d’administració
general en data 9 de novembre d’enguany, proposant l’aprovació, mitjançant reconeixement
extrajudicial de crèdit, de la despesa de 4.843,03 Euros, derivada de la factura presentada
per l’empresa BARNA PORTERS, SL.
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 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.
En tot cas, i com es deriva de l’informe tècnic i de la factura conformada pel cap del Servei
d’Esports, 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 el 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 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.
Pel que fa a la diferència d’import entre la factura presentada i el pressupost inicial, aquesta
Intervenció no entén que, independentment de quina entitat realitzi el servei de control,
seguiment i vigilància, amb anterioritat a demanar els pressupostos, el servei d’Esports no
hagi realitzat les reunions i consultes pertinents amb la Guàrdia Urbana per determinar els
carrers que efectivament s’hauran de tancar, i per tant, el personal necessari per dur a
terme la prestació del servei.Igualment, tampoc entén que si l’increment ve motivat perquè
es van tenir que tancar carrers a última hora, la variació en el pressupost sigui d’un
coordinador responsable (10 hores), i dos caps d’equip (5 hores), i més si tenim en compte
que en el pressupost inicial ja hi figurava un coordinador de cursa amb 4 hores. A més a
més, el preu hora dels caps d’equip no figura en el pressupost del 4 de maig en contra del
que diu el punt catorzè de les consideracions de l’informe tècnic de data 27 d’octubre
d’enguany.
No obstant això, en el dia d’avui es comptabilitza la despesa pel concepte de referència, per
l’import i a la partida detallats més amunt.
Fonaments de Dret
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

Junta de Govern Local. Acta sessió núm. 29 / 19-12-2016

45

Secretaria General

gestió dels 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, entenem que es donen els requisits
expressats a l’antecedent anterior, per la qual cosa s’estima l’obligació de pagament de la
factura, sense perjudici de les eventuals responsabilitats que es puguin derivar 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
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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 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 l’expedient en data 12 de desembre de 2016,
d’acord amb el punt segon dels antecedents..
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 DE RESOLUCIÓ:
En conseqüència, en virtut del que s’ha exposat, en aplicació del principi de bona fe, i per
tal de no incórrer en un supòsit d’enriquiment injust per empobriment del contractista, resta
justificada l’obligació de pagament de la factura esmentada a l’antecedent primer, es
proposa a la Junta de Govern Local Pública, òrgan competent per resoldre aquest
expedient en virtut de l’article 22 de les bases d’execució del pressupost d’enguany, que
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
Primer.- APROVAR l’expedient de despesa 082200-CM-SRC2016/000003, corresponent a
les despeses pel servei de controladors de la cursa popular, contret a l’aplicació
pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm.Operació

Import

2016 N 322 3412 22799

A

2016000042767/1

4.843,03€

Segon.- APROVAR la factura incorporada a l’expedient, que ha estat conformades pel
tècnic municipal competent, corresponent a les despeses pel servei de controladors de la
cursa popular, per l'empresa BARNA PORTERS, SL NIF B61443628 i abonar-la en els
termes que determina la Llei:
Factura
162411

Data
31/05/2016

Concepte
Servei controladors cursa
popular

Import
4.843,03€

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
2. Aprovar la factura corresponent al servei de transport alumnat del Badatletisme
maig 2016, a favor de l'empresa Autocares Izaro, SL.
Identificació de l’expedient
Tipus d’expedient: Aprovar la facturació corresponent al servei de transport de l’alumnat
que va participar al Badatletime, del 17 al 20 de maig de 2016.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local Pública
Núm. Expediente: 103/K44-16
Empresa: UTOCARES IZARO, SL NIF A08947715
Import: 4.745,40 euros
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Antecedents
1. En data 25 d’octubre de 2016, el cap del departament d’Educació, ha emès un informe tècnic
en què proposa, per no caure en un enriquiment injust per part de l’Ajuntament, pagar la factura
número 8163397 de l’empresa Autocares Izaro SL amb NIF A08947715, en concepte de vinti-cinc trasllats a les pistes d’atletisme d’alumnes que van participar al Badatletisme, del 17
al 20 de maig de 2016, d’un import de 4.745,40€ (10% d’IVA inclòs) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 321/3202/22799- “projecte Entorn 15/16”.
2. L’empresa Autocares Izaro SL amb NIF A08947715, va presentar la factura núm. 8163397
de data 30 de juny de 2016 per import de 4.745,40 euros al registre de factures de la
Intervenció amb registre d’entrada en data 8 de juliol de 2016, corresponent al servei de
transport de l’alumnat que va participar al Badatletime, del 17 al 20 de maig de 2016.
3. L’informe jurídic emès en data 26 d’octubre de 2016 fa tramesa de l’expedient a
Intervenció per a la fiscalització de la despesa.
4. La Intervenció municipal ha fiscalitzat l’expedient en data 15 de novembre de 2016 en
exercici de la funció interventora crítica o prèvia i ha contret la despesa amb el número
d’operació 39992/1 anant a càrrec de l’aplicació pressupostària 321/3202/22799. Adjunta
informe que transcrit de manera literal diu el següent:
“Vist l’expedient amb referència 082200-CM-SRC2016/000002 tramès a aquesta
Intervenció relatiu a l’assumpte referenciat s’ha indicat el següent:
A l’expedient s’incorpora un informe tècnic emès pel cap del Departament d’Educació en
data 25 d’octubre de 2016 d’enguany, en el qual s’indica que l’activitat es va realitzar a
pesar de no tenir informat l’expedient de despesa per al servei de transport, que l’empresa
Autocares Izaro SL va efectuar finalment 25 transports (17 amb vehicles de 55 places i 8
amb vehicles de 30 places), i que el servei facturat es correspon amb el que en el seu
moment es va prestar correctament. Per la qual cosa proposa que es pagui la factura
número 8163397 de l’empresa Autocares Izaro SL amb NIF: A08947715, d’import
4.745,40€.
Així mateix s’incorpora informe jurídic del Cap del Servei Jurídic i d’Administració General
de l’Àmbit de Badalona Educadora, de data 26 d’octubre de 2016, en el que a’assenyala
que, en aplicació de bona fe, i per tant de no incórrer en el supòsit d’enriquiment injust per
empobriment del contractista, resta justificada l’obligació de pagament de la factura
esmentada.
En aquest sentit, s’ha de posar de manifest que la factura tramesa no poden 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 29 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 indicant 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 cap del Servei d’Educació, l’empresa ha prestat el servei a conformitat de
l’Ajuntament i l’import 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 al resarciment al contractista de les despeses acasionades.
En qualsevol cas, i sense perjudici de la 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 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. En data 1 de setembre de 2015, l’alcaldessa va aprovar el Conveni de col.laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament, i
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l’Ajuntament de Badalona per al Pla Educatiu d’Entorn (PEE) i amb vigència fins al final del
curs escolar 2018-2019. Entre els seus objectius (clàusula 1) es contribuir a l’èxit educatiu
per a tot l’alumnat en totes les dimensions. També estableix com a compromís d’ambdues
administracions (clàusules 8.7 i 9.7) promoure accions de compromís cívic dels alumnes en
vincular l’aprenentatge amb un servei comunitari.
2. La legislació de règim local, concretament a l’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (d’acord amb la modificació operada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local), i a
l’art. 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (LMRL), disposa que el municipi, per a la gestió
dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena
d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les
aspiracions de la comunitat de veïns.
3. L’article 10.9 del Títol preliminar del Codi civil recull la figura de l’enriquiment sense
causa com a font d’obligacions.
4. 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.”
5. 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”.
6. 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 d’acord
amb la STS de 24 de juliol de 1992 i conforme les previsions de l’article 41 i concordants
LRJPAC.
7. L’article 28 de les Bases d’Execució del Pressupost municipal per l’any 2012 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
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d’altres contractes, sens perjudici del que disposa l’article 206 en relació amb les obres,
serveis i subministraments 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.
8. La intervenció municipal ha emès informe, certificant l’existència de crèdit, segons
disposa l’art. 214 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que va aprovar el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
9. D’acord al cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent per resoldre aquest expedient és
la Junta de Govern Local, en virtut de l’article 22 de les bases d’execució del pressupost
d’enguany
Proposta de resolució
En conseqüència, en virtut del que s’ha exposat, en aplicació del principi de bona fe, i per
tal de no incórrer en un supòsit d’enriquiment injust per empobriment del contractista, resta
justificada l’obligació de pagament de la factura esmentada a l’antecedent segon, 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 41 i concordants LRJPAC i d’acord
amb l’article 172 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es proposa a la Junta de
Govern Local que adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
Primer.- APROVAR l’expedient de despesa 082200-CM-SRC2016/000002, corresponent al
servei de transport alumnat del Badatletisme maig 2016, contret a l’aplicació pressupostària
següent:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm.Operació

Import

2016 N 321 3202 22799

A

2016000039992/1

4.745,40€

Segon.- APROVAR la factura incorporada a l’expedient, que ha estat conformades pel cap
del Departament d’Educació, corresponent al servei de transport alumnat del Badatletisme
maig 2016 per l'empresa Autocares Izaro SL amb NIF A08947715, i abonar-la en els termes
que determina la Llei:
Factura
8163397

Data
30/06/2016

Concepte
Servei transport

Import
4.745,40 €

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
3. -Reconèixer un crèdit per la factura corresponent a la col·locació de guia
encastada de la porta automàtica d'accés a ed. A Guàrdia Urbana.
- Reconèixer un crèdit per la factura presentada corresponent a reparacions urgents
en elements de fusteria,etc.
FEXP-R02
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte
Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol
Junta de Govern Local pública
Expedient
0443104-FEXP2016/000016 - 0443104-FEXP2016/000019 0443104-FEXP2016/000017 - 0443104-FEXP2016/000020 0443104-FEXP2016/000018
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Caràcter
Ref. Addicional
Procediment d’adjudicació
Objecte dels expedients

Definitiu. Exhaureix la via administrativa
1730/ME-100/16 - 1987/ME-115/16 - 1896/ME-108/16 1988/ME-116/16 - 1973/ME-114/16
FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
-Reconèixer un crèdit per la factura corresponent a la col·locació
de guia encastada de la porta automàtica d’accés a ed. A
Guàrdia Urbana.
- Reconèixer un crèdit per la factura presentada corresponent a
reparacions urgents en elements de fusteria, vidrieria i d’altres
elements decoratius de diversos edificis municipals durant el
2016
- Reconèixer un crèdit per reparar i greixar porta metàl·lica del
mòdul de vigilància de platja i reparar fuita d’aigua de l’escola de
la Natura.
- Reconèixer un crèdit per la factura presentada corresponent a
reparacions urgents en elements de lampisteria i electricitat de
diversos edificis municipals durant el 2016.
- Reconèixer un crèdit per les factures presentada corresponent
als treballs per resoldre avaries en diferents dates en
instal·lacions de climatització de diferents edificis administratius i
de la Guàrdia Urbana durant el 2016.

Fets
En relació als expedients de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme, i
consten a l’expedient, les actuacions següents:
- Expedient : 0443104-FEXP2016/000016
- Ref. Addicional: 1730/ME-100/16
Informe tècnic de data 04/10/2016.
Informe jurídic de data 06/10/2016.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 21/11/2016.
- Expedient : 0443104-FEXP2016/000019
- Ref. Addicional: 1987/ME-115/16
Informe tècnic de data 23/11/2016.
Informe jurídic de data 24/11/2016.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 02/12/2016.
- Expedient : 0443104-FEXP2016/000017
- Ref. Addicional: 1896/ME-108/16
Informe tècnic de data 03/11/2016.
Informe jurídic de data 15/11/2016.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 02/12/2016.
- Expedient : 0443104-FEXP2016/000020
- Ref. Addicional: 1988/ME-116/16
Informe tècnic de data 23/11/2016.
Informe jurídic de data 24/11/2016.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 02/12/2016.
- Expedient : 0443104-FEXP2016/000018
- Ref. Addicional: 1973/ME-114/16
Informe tècnic de data 14/11/2016.
Informe jurídic de data 22/11/2016.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 02/12/2016.
Es fa consta als efectes oportuns que la intervenció municipal ha emès informes de data
02/12/2016 que consten als expedients relacionats anteriorment.
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
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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. 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’aquests reconeixements de
crèdit d’exercicis anteriors 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 2016.
5.- 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 Habitable prospera i sostenible.
Ates que la Comissió informativa de l’Àmbit de Badalona Habitable prospera i sostenible es
va celebrar es passat dia 12 de desembre de 2016 caldrà donar compte a la propera sessió
del Ple que es celebri.
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.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari es
proposa al Tinent d’Alcaldia i regidor de Badalona Habitable per tal que inclogui a l’ordre
del dia de la Junta de Govern Local pública, per a la seva ulterior resolució, la següent
proposta:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de MANUSA DOOR
SYSTEMS SL, amb NIF
B6157934-8, a favor de SERVICIOS GENERALES DE
DECORACION, SL, amb NIF B5870937-9, a favor de ISTEM,SLU, amb NIF B4333141-2,
a favor de PGG, amb NIF X, a favor de LLONCH CLIMA, SL, amb NIF B6243731-4 i la
despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2016 N 421 1322 21200

A

12016000038365/1

54,75

Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2016 N 421 9208 21200

A

12016000044414/1

3.315,19

Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2016 N 421 1322 21200

A

12016000043715/2

211,75

2016 N 421 1701 21200

A

12016000043715/1

199,65

Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2016 N 421 9208 21200

A

12016000044421/1

1.167,17

Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2016 N 421 1322 21200

A

12016000044252/2

1.380,31

2016 N 421 9208 21200

A

12016000044252/1

910,53

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
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responsable dels treballs i serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient
s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra
SM-FAC+FS16D010678
Núm. Fra
333-16

Data
25/01/2016

Data
10/11/2016

Import
54,75

Import
3.315,19

NIF
ES-B6157934-8

NIF
ES-B5870937-9

Tercer
MANUSA DOOR SYSTEMS SL

Tercer
SERVICIOS GENERALES DE DECORACION, SL

Núm. Fra
02.16.001436

Data
30/09/2016

Import
199,65

NIF
ES-B4333141-2

Tercer
ISTEM,SLU

02.16.001542

27/10/2016

211,75

ES-B4333141-2

ISTEM,SLU

Núm. Fra
80/16

Data
16/11/2016

Import
1.167,17

NIF
X

Núm. Fra
5661
5662

Data
31/10/2016
31/10/2016

Import
1.380,31
910,53

NIF
ES-B6243731-4
ES-B6243731-4

Tercer
PGG
Tercer
LLONCH CLIMA, SL
LLONCH CLIMA, SL

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
B6157934-8
MANUSA DOOR SYSTEMS SL
B5870937-9
SERVICIOS GENERALES DE DECORACION, SL
B4333141-2
ISTEM,SLU
X
PGG
B6243731-4
LLONCH CLIMA, SL
QUART :- Donar compte del present acord a la propera Comissió Informativa del Ple que es
celebri
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
Tinent d’Alcaldia i regidor de Badalona Habitable per tal que proposi a la Junta de Govern
Local publica, que resolgui de conformitat i es doni compte del present acord a la propera
comissió Informativa del Ple que es celebri.
Conforme al que preveu l’article 172 del ROFRJEL, com a Regidor d’Espais Públics, dono
la meva conformitat al contingut de la proposta de resolució precedent i trameto les
actuacions al 1r Tinent d’alcaldia i regidor de Badalona Habitable per tal que proposi a la
Junta de Govern Local publica que resolgui de conformitat i es doni compte del present
acord a la propera comissió informativa del Ple que es celebri .
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 29/06/2015, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i proposo a la Junta de Govern Local publica, que resolgui de conformitat i es
doni compte del present acord a la propera comissió informativa del Ple que es celebri .
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 publica RESOL d’acord amb la proposta precedent.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9

Junta de Govern Local. Acta sessió núm. 29 / 19-12-2016

53

Secretaria General

4. Reconèixer un crèdit a favor de INNOVIA COPTALIA, SAU (NIF A63001705) per un
import de 2.663,88 eur, corresponent a la reparació de diverses fuites d'aigua al
passeig de la platja de la Barca Maria.
Identificació de l'expedient
Tipus de document: Resolució aprovació despesa i factura
Òrgan que proposa: Junta de Govern Local pública
Expedient: 0516107-CM-SRC2016/000002 - CM-SRC - CM-Contracte Menor sense
tramitació prèvia RC
Ref. Addicional: 107/PLA-14/16
INNOVIA COPTALIA, SAU - A63001705
Objecte: Reconèixer un crèdit a favor de INNOVIA COPTALIA, SAU (NIF A63001705) per
un import de 2.663,88€, corresponent a la reparació de diverses fuites d’aigua al passeig de
la platja de la Barca Maria
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Fets
1. INNOVIA COPTALIA, SAU amb NIF A63001705, ha presentat la següent factura,
corresponent a la reparació de diverses fuites d’aigua al passeig de la platja de la Barca
Maria.
Núm. factura

Data factura

Import

02.16.001550

17/11/2016

2.663,88

2. El cap del Servei ha conformat l’esmentada factura i ha emès el corresponent informe
tècnic favorable a la seva aprovació.
De l’esmentat informe se’n desprèn que, durant la temporada de platja 2016 van tenir lloc
diverses fuites d’aigua a la zona del passeig de la platja de la Barca Maria i que per tal de
no tallar el subministrament d’aigua fins a la contractació del servei, ja que això afectava a
les dutxes i a la guingueta d’aquesta platja, es va decidir reparar les fuites de forma urgent
per tal de poder seguir donant el serveis de temporada de platja.
Així doncs, malgrat que per la urgència no es van poder realitzar els tràmits procedimentals
escaients, la prestació del servei es va dur a terme correctament, motiu pel qual s’ha de
procedir a satisfer la factura presentada per INNOVIA COPTALIA, SAU, so risc d’incórrer
en un enriquiment injust de l’administració.
3. La prestació del servei ha estat efectivament realitzada i absolutament satisfactòria i es
reconeix l’obligació adquirida amb l’esmentada empresa.
Es considera oportú abonar la factura amb càrrec a l’aplicació pressupostaria següent:
Aplicació pressupostària

Id. Op.

Núm. Op.

Import

2016 N 431 1723 21000

A

12016000047727/1

2.663,88 €

4. El 5 de desembre de 2016 la tècnica superior en dret va emetre l’informe jurídic en què
es proposa prosseguir amb la tramitació de l’expedient.
5. El 14 de desembre de 2016, la Intervenció municipal va estendre l’acte de fiscalització de
l’expedient.
Fonaments de dret
5. L’objecte d’aquest expedient és l’aprovació de la despesa per un import 2.663,88 € per
al seu abonament a INNOVIA COPTALIA, SAU amb NIF A63001705, corresponent a la
factura detallada en l’antecedent primer.
6. És d’aplicació al present supòsit la doctrina jurisprudencial establerta pel Tribunal
Suprem de l’enriquiment injust o sense causa, ja que la inexistència d’expedient de
contractació de conformitat amb les normes de la legislació de contractes de les
administracions públiques, no és convalidable. No obstant això, l’Ajuntament resta obligat
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en dret al pagament a l’empresa que ha prestat l’esmenta’t servei, ja que en cas contrari es
produiria un enriquiment injust o sense causa de la hisenda municipal que l’ordenament
jurídic no pot acollir i així ho té declarat de forma reiterada la jurisprudència del Tribunal
Suprem (per totes les Sentències de 15 d’abril de 2002 (RJ\2002\6497), d’11 de maig de
2004 (RJ\2004\3949) i d’11 de juliol de 2005 (CENDOJ: 28079130022005100209), la qual
disposa:
“……..La jurisprudencia del orden Contencioso-Administrativo, al menos, desde los años
sesenta viene también admitiendo la aplicación de la figura del enriquecimiento injusto a
determinados supuestos en el ámbito específico del Derecho administrativo, especialmente
proyectados, por su naturaleza revisora de la actuación administrativa, a las
Administraciones públicas. En cualquier caso, ya en dos conocidas sentencias de 22 de
enero y 10 de noviembre de 1975, se produce su reconocimiento sobre la base de la
concurrencia de ciertos supuestos o requisitos.
El análisis de la referida jurisprudencia de esta Sala (Cfr. SSTS, Sala 3ª, de 30 de abril y de
12 de septiembre de 2001 [ RJ 2001, 8768] , 15 de abril de 2003 [ RJ 2003, 7078] y 6
de octubre de 2003 [ RJ 2003, 7078] , ad exemplum, admitiendo la figura en Derecho
administrativo y acogiendo los requisitos elaborados por la Sala 1ª de este Alto Tribunal)
denota una consideración del enriquecimiento injusto como principio general o como
supraconcepto, que le otorga una cierta identidad y unidad, aunque ello no supone que no
se manifieste con una cierta autonomía y singularidad en su proyección a la Administración
respecto a su actuación sujeta al Derecho administrativo.
Pero, en cualquier caso, son los requisitos establecidos por la jurisprudencia civil, acogidos
expresamente por esta Sala, los que rigen y se aplican a los supuestos en que la
Administración o un particular, eventual o supuestamente empobrecido, exige la restitución
del enriquecimiento injusto o sin causa de un administrado o de una Administración, en este
caso, de una entidad local.
Por consiguiente, ha de reconocerse que el enriquecimiento injusto, como principio general
y como específica acción, forma parte, por obra de la jurisprudencia, del ordenamiento
jurídico y, en concreto, del ordenamiento jurídico administrativo (Fundamento jurídico
TERCERO).
Desde la citada sentencia de referencia de 28 de enero de 1956, según la doctrina de la
Sala primera y de esta misma Sala, pueden considerarse como requisitos para la
procedencia de la acción de enriquecimiento injusto o sin causa los siguientes:
a) El enriquecimiento o aumento del patrimonio del enriquecido, constituido por cualquier
ventaja o atribución patrimonial abocada a producir efectos definitivos.
b) El empobrecimiento de quien reclama o de aquel en cuyo nombre se reclama,
pecuniariamente apreciable, aunque entendido en su más amplio sentido siempre, que no
provenga directamente del comportamiento de quien lo sufre.
c) La relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento, de forma que éste sea
el efecto de aquél. O, dicho en otros términos que al enriquecimiento siga un correlativo
empobrecimiento.
d) La falta de causa o de justificación del enriquecimiento y del correlativo
empobrecimiento.
Este último requisito, crucial en la delimitación del ámbito del enriquecimiento injusto, es el
que presenta mayores dificultades prácticas. Si bien puede decirse que, desde la
perspectiva de un «concepto de Derecho estricto» que impera en nuestra jurisprudencia al
aplicar la figura del enriquecimiento injusto, o se considera que la ausencia de causa
equivale a falta de justo título para conservar en el patrimonio el incremento o valor
ingresado, o se atiende a concreciones de la acción a través de: la conditio por una
prestación frustrada al no conseguirse la finalidad a la que va enderezada; conditio por
intromisión o por invasión en bienes ajenos; y conditio por desembolso. Pero, en cualquier
caso, y por lo que interesa al presente supuesto, deben hacerse dos precisiones, de una
parte, que junto a la conditio indebiti se situa la conditio causa data causa non secuta y la
conditio ob causam finitam para incluir los supuestos en que, existiendo inicialmente una
causa, desaparece luego ésta, y, de otra, que la antijuridicidad del enriquicimiento no es
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ajena a la construcción de la figura de que se trata, si tal requisito se entiende como
confrontación con valores inherentes al propio ordenamiento…. (Fundamento jurídico
CUARTO).
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 20 i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
3. En el present cas s’han acomplerts els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, pel que fa a l’acreditació de la despesa generada pel servei prestat
i la conformitat del departament municipal gestor del contracte.
4. Conforme al que preveuen els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL) en tractar-se d’actes de reconeixement de crèdit i/o liquidació de drets i
obligacions o despeses de contingut econòmic, la Intervenció municipal ha d’informar, amb
caràcter previ, la resolució administrativa que pertoqui.
5. D’acord amb la disposició addicional 2a del Real Decret legislatiu 2/2011, de 14 de
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del Sector Públic
(TRLCSP) així com l’article 22 de les bases d’execució del Pressupost General de
l’Ajuntament de Badalona per a l’exercici del 2016, l’òrgan competent per aprovar aquesta
relació de factures és la Junta de Govern Local pública.
La Comissió Informativa va ser el passat 12 de desembre de 2016 i, donat que la
Intervenció no va informar l’expedient fins el dia 14 de desembre, no va poder passar per
Informativa. Per la qual cosa, s’haurà de donar compte a la propera Comissió Informativa
que se celebri.
6. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels 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 cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari,
proposo al regidor de Badalona Pròspera i Sostenible que, previ dictamen de la Comissió
d’Estudi, Informe o Consulta dels Àmbits de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible,
validi i ordeni la tramitació a la Junta de Govern Local Pública, de la proposta següent:
PRIMER.- Aprovar un reconeixement de crèdit a favor d’INNOVIA COPTALIA, SAU (NIF
A63001705) per un import de 2.663,88€, corresponent a la reparació de diverses fuites
d’aigua al passeig de la platja de la Barca Maria i la despesa corresponent contreta a
l’aplicació pressupostària següent:
Aplicació pressupostària
Id. Op.
Núm. Op.
Import
A
2016 N 431 1723 21000
12016000047727/1
2.663,88 €
SEGON.- Aprovar la factura incorporada a l’expedient, la qual correspon a l’execució dels
treballs realitzats, i que ha estat conformada pel cap del servei, responsable dels treballs, i
que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient, s’ha complert la normativa de
pertinent aplicació:
Núm. Fra.

Data

Import

02.16.001550

17/11/2016

2.663,88 €

Aplic

NIF
ESA6251812-1

Tercer
INNOVIA
COPTALIA, SAU

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a INNOVIA COPTALIA, SAU, a la Intervenció i
Tresoreria municipal.
QUART.- Donar compte de la present resolució a la pròxima Comissió Informativa que se
celebri.
Votació:
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
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5. Aprovació licitació, despesa i obertura procediment obert adjudicació contracte
serveis de representació i defensa judicial i jurisdiccional
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte:

Òrgan que resol:

Aprovació de la licitació, despesa i obertura del
procediment obert d’adjudicació referent al contracte de
serveis de representació i defensa judicial i jurisdiccional
de l’ajuntament de Badalona, dels seus organismes
autònoms i societats municipals en els ordres
jurisdiccionals contenciós administratiu, civil, mercantil,
penal, laboral.
Junta de Govern Local

Car àc t er d e l a r es o l uc i ó:

Ex ha ur e ix l a v i a a dm in is tr a ti v a

Ex pe d i en t:

50 /O BR - 5/ 1 5

Antecedents
1.- En data 5 de novembre de 2015 l’assessoria Jurídica de la Secretaria instà a aquest
Departament l’inici de la tramitació del procediment administratiu que correspongui en ares
a adjudicar el contracte relatiu a la prestació dels serveis de representació i defensa judicial
i jurisdiccional de l’ajuntament de Badalona, dels seus organismes autònoms i societats
municipals en els ordres jurisdiccionals contenciós administratiu, civil, mercantil, penal,
laboral, mitjançant la tramesa de la documentació tècnica següent:
- Informe tècnic emès pel cap del serveis jurídics de l’assessoria jurídica de data 5/11/2015.
- Plec de prescripcions tècniques particulars – datat del 05/11/2016 - emès per la cap abans
referenciada i els seus corresponents annexos.
2.- Arran la tramesa per part del Departament Central de Contractació de tot un seguit
d’observacions (en data 13/11/2015) entorn l’ esmentada documentació tècnica i d’ altre
que es va presentar amb posterioritat així com la convocatòria de diverses reunions entre
ambdós departaments, es va traslladar en data 11/02/2016 informe tècnic i prescripcions
tècniques com annex I dintre de l’informe. Per tant, fins el dia 22 de novembre de 2016 no
s’ ha recepcionat la versió definitiva d’ aquests documents, els quals porten la següent data:
- Plec de prescripcions tècniques particulars – datat del 03/10/2016 - emès per la cap abans
referenciada i els seus corresponents annexos
- Informe jurídic del Servei Jurídic d’aquest servei de data 22/11/2016.
3.-.La necessitat de dur a terme aquesta contractació ve justificada pel fet que para la
prestació del servei del objecte d’aquest contracte hi ha insuficiència de mitjans materials i
personals i de recursos propis
4.- A la vista de la documentació tècnica a què s’ha fet referència en l’ antecedent segon
precedent, la cap del Servei de Contractació ha dictat en data 21 de novembre de 2016 una
providència d’inici d’ un expedient administratiu de tipus obert i, atenent a la data en què
ens trobem, a l’ empara de les previsions de la nova Directiva Comunitària 2014/24/UE, en
ares a adjudicar un contracte, l’ objecte del qual el constitueix la prestació dels serveis de
representació i defensa judicial i jurisdiccional de l’ajuntament de Badalona, dels seus
organismes autònoms i societats municipals en els ordres jurisdiccionals contenciós
administratiu, civil, mercantil, penal, laboral d’ acord amb les especificacions contingudes en
el Plec de prescripcions tècniques particulars que es proposa per regir aquest contracte i la
lletrada sotasignada ha elaborat el Plec de clàusules administratives particulars – datat del
dia d’ avui – que proposa per regir -lo així com també el present informe jurídic que l’
acompanya.
5.- De conformitat amb el que preveu l’ article 303 del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’ aprovà el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant,
TRLCSP), la durada d’ aquest contracte s’ ha establert en 2 anys a comptar del primer dia
hàbil del mes següent a la data de la seva formalització, amb possibilitat de pròrroga per
període de màxim dos anys més.

Junta de Govern Local. Acta sessió núm. 29 / 19-12-2016

57

Secretaria General

6.- El valor estimat del contracte és de 810.000,00 euros i comprèn l’ import estimat atenent
la seva durada (4 anys d’ acord amb l’ establert en l’ antecedent precedent), això és,
405.000,00 i l’ import de les seves possibles pròrrogues, per un import de 405.000,00
euros. Tot això de conformitat amb el que preveu l’ article 88 del TRLCSP.
7.- El pressupost màxim de licitació és de 490.050,00 euros (IVA inclòs), a raó de
405.000,00 euros el valor base del contracte i 85.050,00 euros en concepte d’ IVA al tipus
del 21%.
8.- S’ ha considerat adient dividir l’ objecte d’ aquest contracte per lots atès l’especificació
en 5 lots que son els següents:
Lo t 1 , Àm bi t c o nt enc i ó s - adm i n is tr at i u am b ex c l us i ó d ’ ur ba n is m e
-

Lot 2, Àmbit contenciós-administratiu urbanístic

-

Lot 3, Àmbit de personal al servei de les administracions públiques (ja sigui
personal laboral , funcionari de carrera, funcionari interí, funcionari eventual o
personal directiu)

-

Lot 4, Àmbit penal

-

Lot 5, Àmbit civil i mercantil

9.- Havent-se previst que l’ entrada en vigor del contracte que en sorgeixi de la tramitació
d’aquest expedient tingui lloc a la propera anualitat, la despesa que se’n pugui derivar d’
aquest per a l’ any 2017 i posteriors que comprengui la seva execució i/o pròrrogues, cas d’
acordar-se aquestes, restarà sotmesa a l’ existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos municipals corresponents a l’ exercici 2017 i posteriors per atendre el seu
pagament.
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del
contracte de referència se’ n derivi podrà constituir causa per a la modificació i/o resolució
del contracte d’ acord amb l’ establert al plec de clàusules administratives particulars que es
proposa per regir aquest contracte.
10.- De l’ expedient així format se’n va donar trasllat als Departaments de Secretaria
General i Intervenció Municipal per a l’ emissió dels seus preceptius informes previs en
compliment del que preveu la disposició addicional segona, punt setè del RDLEG 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’ aprovà el Text Refós de la Llei de contractes del sector
públic (en endavant, TRLCSP), havent estat informat favorablement, segons consta
acreditat documentalment en l’expedient de referència.
Fonaments Jurídics
1. Aquest contracte es tipifica com un contracte administratiu de serveis, d’acord amb la
definició dels articles 10 i 19.1 a) del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP) i es troba
sotmès a regulació harmonitzada atès que la entrada en vigor de la Directiva 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública el proppassat 18 d’ abril de 2016 sense
que s’ hagi transposat dins del termini establert per l’ ordenament jurídic espanyol, obliga a
fer una relectura de l’ esmentat Text Refós d’ acord amb l’ esmentada normativa
comunitària i aquesta darrera parla, entre d’ altres, de contractes de serveis harmonitzats
en superar el seu valor estimat uns determinats llindars (concretament, 209.000 euros) i no
únicament dels que, tenint un valor estimat superior a aquells llindars, estiguin inclosos dins
les categories 1 a 16 de l’annex II del TRLCSP.
D’ acord amb l’ exposat, la publicació d’ aquesta licitació es farà efectiva en el Diari Oficial
de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’ Estat i en el Perfil de contractant d’ aquest
Ajuntament.
2. En compliment d’ allò establert a la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública, la qual en no haver estat transposada resulta d’ aplicació respecte
dels procediments de contractació dels poders adjudicadors inclosos en l’ àmbit d’ aplicació
de la Directiva i sempre i quan les disposicions siguin incondicionals, clares i precises,
admetent-se només l’ efecte directe vertical ascendent (això és, les seves previsions poden
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ser invocades pels particulars front les autoritats d’ un Estat Membre però no per un Estat
contra un particular ni entre particulars):
- Aquest contracte és de regulació harmonitzada a la vista de l’ article 4 de l’ esmentada
Directiva, d’ acord amb el que s’ ha posat de manifest al fonament precedent.
- Els anuncis de licitació i adjudicació del present contracte hauran de contenir la informació
establerta en l’ Annex V, apartat D de la Directiva, efectuar-se mitjançant els formularis
normalitzats establerts en el Reglament d’ execució i enviar-se obligatòriament a l’ Oficina
de Publicacions de la Unió només per mitjans electrònics.
- Els plecs reguladors d’ aquesta contractació es posaran a disposició dels empresaris com
a regla general de forma electrònica, d’ acord amb l’ article 53.
- S’ estableix la possibilitat de no adjudicar un contracte a l’ oferta econòmicament més
avantatjosa si no compleix les obligacions mediambientals, socials o laborals, d’ acord amb
les previsions de l’ article 56 i de no excloure a un operador econòmic en situació d’
insolvència si es comprova que està en condicions d’ executar el contracte (veure article
57).
- En el moment de presentació de les ofertes, l’ Ajuntament acceptarà com a prova
preliminar el document europeu únic de contractació (article 59) en substitució de la
documentació acreditativa del compliment de requisits previs. No obstant això, es podrà
sol·licitar l’esmentada documentació en qualsevol moment i l’ Ajuntament restarà obligat
exigir-la a qui en resulti escollit adjudicatari.
- No havent-se previst en els plecs reguladors d’ aquest contracte cap supòsit específic
constitutiu de modificació contractual, aquesta només s’ admetrà quan es compleixin les
tres condicions a què es refereix l’ article 72, d’ entre les quals hi figura la següent: “per
circumstàncies que un poder adjudicador diligent no hagués pogut preveure”, restant
obligada l’administració a publicar al Diari Oficial de la Unió Europea l’ esmentada
modificació.
3. El tipus de licitació del contracte és el que s’assenyala en el Plec de clàusules
administratives particulars que s’acompanya a aquest informe.
4. Ateses les característiques de la present contractació i que no concorre cap altre motiu
per anar a un altre tipus de procediment, s’ha optat per adjudicar el contracte de referència
mitjançant procediment obert, de manera que qualsevol empresari interessat que reuneixi
els requisits de capacitat i solvència establerts en la clàusula 7 del plec abans esmentat, hi
podrà concórrer presentant-hi una proposició, de conformitat amb l’ article 157 del TRLCSP.
5. Aquest expedient de contractació seguirà la tramitació ordinària prevista en el TRLCSP.
6. A l’ expedient s’acompanya el Plec de clàusules administratives particulars, elaborat per
la sotasignada, que es proposa per regir aquest contracte. El seu contingut s’ajusta a les
necessitats de gestió i a les exigències de procediment, en particular, al previst a l’article
115 del TRLCSP i 67 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, així com al plec de clàusules administratives generals vigents,
en tot allò que no s’oposi a la legislació bàsica estatal de contractació pública i a la nova
normativa comunitària en matèria de contractació.
7. D’acord amb el que preveu la disposició addicional segona, punt setè del TRLCSP, que
conté normes específiques de contractació per les entitats locals, l’aprovació del Plec de
clàusules administratives particulars ha d’anar precedida dels informes del secretari general
i de l’ interventor municipal, els quals han estat emesos d’ acord amb l’ exposat en el darrer
antecedent d’ aquest document.
9. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
segon Tinent d’alcalde i regidor de Badalona Prospera i Sostenible que inclogui a l’ordre del
dia de la Junta de Govern Local, per la seva ulterior resolució, si s’escau, la següent
proposta:
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PRIMER.- APROVAR el Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives
particulars que conformen l’expedient de contractació indexat amb el número 50/OBR- 5/15
corresponent al contracte de serveis de representació i defensa judicial i jurisdiccional de
l’ajuntament de Badalona, dels seus organismes autònoms i societats municipals en els
ordres jurisdiccionals contenciós administratiu, civil, mercantil, penal, laboral, pel termini de
2 anys a comptar del primer dia hàbil del mes següent a la data de la seva formalització,
amb possibilitat de pròrroga per un període de màxim dos anys, i amb un pressupost màxim
de licitació de 490.050,00 euros (IVA inclòs), a raó de 405.000,00 euros el valor base del
contracte i 85.050,00 euros en concepte d’ IVA al tipus del 21%.
SEGON.- 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.
TERCER.- SOTMETRE la despesa que es derivi d’aquesta contractació – havent-se previst
la seva entrada en vigor a l’ any 2017 - per a les futures anualitats que comprengui la seva
execució així com les seves pròrrogues, cas d’ acordar-se aquestes, 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. Tot això de
conformitat amb allò previst a l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del
contracte de referència es derivi per a les futures anualitats podrà constituir causa per a la
modificació i/o resolució del contracte d’acord amb l’establert al plec de clàusules
administratives particular regulador d’aquest contracte.
QUART.- 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.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
6. Aprovació conjunta sol·licituds Subvencions corresponents a Serveis Socials per a
l'any 2016.
ANTECEDENTS
Concurs públic per a la concessió de subvencions, expedient de referència:
Expedient concurs: 216/SUB-5/16
Objecte del concurs: Convocatòria d’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de
Badalona per concurrència competitiva durant l’exercici 2016
Data resolució: 11 d’agost de 2016
Òrgan que va resoldre: Alcaldessa accidental
Bases de la convocatòriaAprovades inicialment pe l Ple de l’Ajuntament de data 31 de maig
de 2016
Data de publicació anunci de la convocatòria
11 d’agost de 2016
Termini de presentació de sol·licituds Del 12 de setembre al 7 d’octubre de 2016
Vistos els informes tècnics i jurídics dels expedients de concessió de subvencions detallats
a continuació:
Exp

Interessat

Nif

031230ASSOCIACIO SOCIAL AMICS DEL
G6444699-0
SOLSUB2016/000002 GORG MAR BADALONA
031230FUNDACIO GERMINA
SOLSUB2016/000004

G6342451-9
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Exp

Interessat
ASOCIACION
031230ALTERNATIVAS,MOTIVACION
SOLSUB2016/000005
ACOMPAÑAMIENTO

Nif
DE
Y G6483308-0

031230LLAR DE PERSONES SORDES DE
G0881471-7
SOLSUB2016/000006 BADALONA
031230FUNDACIO
SOLSUB2016/000007 CLOSA

PRIVADA

PERE

G6164511-5

031230MARENOSTRUM
SOLSUB2016/000008

G6199386-1

031230ARRELS FUNDACIO
SOLSUB2016/000009

G6161136-4

031230FUNDACIO
SOLSUB2016/000010 ESPERANÇA

ACOLLIDA

I

G6043918-9

031230PLATAFORMA DEIXEM DE SER
G6345141-3
SOLSUB2016/000011 INVISIBLES
031230ASPANIN
SOLSUB2016/000012

G0857255-4

031230FUNDACIO ADRA BADALONA
SOLSUB2016/000013

G8226293-2

031230FUNDACIO JUBERT FIGUERAS
SOLSUB2016/000015

G6336975-5

031230CASAL DELS INFANTS PER
G0882899-8
SOLSUB2016/000016 L'ACCIO SOCIAL ALS BARRIS
031230FUNDACION PRIVADA AMIBA
SOLSUB2016/000017

G6045270-3

ASS.
PER
AL
031230DESENVOLUPAMENT CULTURAL, G6468098-6
SOLSUB2016/000020
AMBIENTAL I HUMA
031230ASSOCIACIO
SOLSUB2016/000021 L'HABITATGE

AFECTATS

PER

G6625963-1

Objecte
Subvencions de
Serveis Socials
convocatoria 2016
Subvencions de
Serveis Socials
convocatoria 2016
Subvencions de
Serveis Socials
convocatoria 2016
Subvencions de
Serveis Socials
convocatoria 2016
Subvencions de
Serveis Socials
convocatoria 2016
Subvencions de
Serveis Socials
convocatoria 2016
Subvencions de
Serveis Socials
convocatoria 2016
Subvencions de
Serveis Socials
convocatoria 2016
Subvencions de
Serveis Socials
convocatoria 2016
Subvencions de
Serveis Socials
convocatoria 2016
Subvencions de
Serveis Socials
convocatoria 2016
Subvencions de
Serveis Socials
convocatoria 2016
Subvencions de
Serveis Socials
convocatoria 2016
Subvencions de
Serveis Socials
convocatoria 2016

que consideren que les entitats reuneixen els requisits exigits a les bases específiques
reguladores de la concessió de subvencions municipals i en la normativa concordant, i en
aplicació dels criteris establerts.
La Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i va emetre informe positiu a càrrec de
les aplicacions pressupostàries següents:
Exp
031230SOLSUB2016/00
0004
031230SOLSUB2016/00
0005
031230SOLSUB2016/00
0002

Op

Tipus

Aplicació
Interessat
Pressupostària

Nif

Import
Subv.

Pressupost
total
per
justificar

120160000
44431/1

ADRC

ASSOCIACIO SOCIAL
2016 N 312
AMICS DEL GORG MAR
231002 48906
BADALONA

G6444699-0

3.800,00

15.510,00

120160000
44426/1

ADRC

2016 N 312
FUNDACIO GERMINA
231002 48906

G6342451-9

3.500,00

12.460,00

120160000
43928/1

ADRC

ASOCIACION DE
2016 N 312
ALTERNATIVAS,MOTIVACIO G6483308-0
231002 48906
N Y ACOMPAÑAMIENTO

4.500,00

29.850,00
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Op

Tipus

Aplicació
Interessat
Pressupostària

Nif

Import
Subv.

Pressupost
total
per
justificar

120160000
44430/1

ADRC

2016 N 312 LLAR DE PERSONES
231002 48906 SORDES DE BADALONA

G0881471-7

3.000,00

10.800,20

120160000
43721/1

ADRC

2016 N 312 FUNDACIO PRIVADA PERE
231002 48906 CLOSA

G6164511-5

3.000,00

12.150,00

120160000
43722/1

ADRC

2016 N 312
MARENOSTRUM
231002 48906

G6199386-1

1500,00

6.257,06

120160000
43919/1

ADRC

2016 N 312
ARRELS FUNDACIO
231002 48906

G6161136-4

4.000,00

16.350,00

120160000
43918/1

ADRC

2016 N 312 FUNDACIO ACOLLIDA I
231002 48906 ESPERANÇA

G6043918-9

5.500,00

75.922,63

120160000
44034/1

ADRC

2016 N 312 PLATAFORMA DEIXEM DE
231002 48906 SER INVISIBLES

G6345141-3

457,00

1.020,00

120160000
44037/1

ADRC

2016 N 312
ASPANIN
231002 48906

G0857255-4

41.000,00 152.500,00

120160000
44032/1

ADRC

2016 N 312 FUNDACIO ADRA
231002 48906 BADALONA

G8226293-2

1.800,00

6.246,32

120160000
44033/1

ADRC

2016 N 312 FUNDACIO JUBERT
231002 48906 FIGUERAS

G6336975-5

2.500,00

22.800,00

120160000
44030/1

ADRC

CASAL DELS INFANTS PER
2016 N 312
L'ACCIO SOCIAL ALS
231002 48906
BARRIS

G0882899-8

3.000,00

216.565,84

120160000
44031/1

ADRC

2016 N 312 FUNDACION PRIVADA
231002 48906 AMIBA

G6045270-3

5.000,00

20.000,00

031230120160000
SOLSUB2016/00
44428/1
0020

ADRC

ASS. PER AL
2016 N 312 DESENVOLUPAMENT
231002 48906 CULTURAL, AMBIENTAL I
HUMA

G6468098-6

1.400,00

13.730,49

031230120160000
SOLSUB2016/00
46972/1
0021

ADRC

2016 N 312 ASSOCIACIO AFECTATS
231002 48906 PER L'HABITATGE

G6625963-1

800,00

3.050,00

Exp
031230SOLSUB2016/00
0009
031230SOLSUB2016/00
0006
031230SOLSUB2016/00
0007
031230SOLSUB2016/00
0008
031230SOLSUB2016/00
0010
031230SOLSUB2016/00
0011
031230SOLSUB2016/00
0015
031230SOLSUB2016/00
0012
031230SOLSUB2016/00
0016
031230SOLSUB2016/00
0013
031230SOLSUB2016/00
0017

FONAMENTS DE DRET
1) El capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant
LGS), regula el procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència
competitiva.
2) L’article 122.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis
de les entitats locals (en endavant ROAS), disposa que els ens locals poden atorgar
subvencions i ajuts a ens, organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o
complementin els serveis atribuïts a la competència local o siguin d’interès local.
3) L’annex IV de les Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Badalona vigents,
conté la Regulació Transitòria de les Subvencions.
4) En data 31 de maig de 2016, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment les Bases
específiques que regiran l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Badalona
per concurrència competitiva durant l’any 2016, i van ser publicades en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de data 11 d’agost de 2016, per a la seva aprovació definitiva.
5) L’article 7.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en
endavant LRBRL), estableix que les competències de les Entitats Locals són pròpies o
atribuïdes per delegació. L’article 7.2 del mateix cos legal, estableix que les competències
pròpies dels Municipis, les Províncies, les Illes i la resta d’entitats locals territorials només
podran ser determinades per llei i s’exerciran en règim d’autonomia i sota la pròpia
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responsabilitat, atenent sempre a la deguda coordinació en la seva programació i execució
amb les altres Administracions Públiques.
6) La disposició addicional tercera de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització
i sostenibilitat de l’administració local, estableix en el seu apartat primer, que les
disposicions d’aquesta llei són d’aplicació a totes les Comunitats Autònomes, sense
perjudici de les seves competències exclusives en matèria de règim local assumides en els
seus Estatus d’Autonomia, en el marc de la normativa bàsica estatal i amb estricte
subjecció als principis d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i racionalització de
les estructures administratives.
7) L’article 25.2 en el seu apartat e) de LRBRL estableix que el municipi exercirà en tot cas,
com a competències pròpies l’avaluació i informació de situacions de necessitat social i
atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social i en el seu apartat j) la
protecció de la salubritat pública. D’acord amb el que disposa l’article 26.1 apartat c) del
mateix cos legal, els municipis amb una població superior a 20.000 habitants hauran de
prestar en tot cas el serveis d’avaluació i informació de situacions de necessitat social i de
l’atenció immediata de persones en situació o risc d’exclusió social.
8) La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, disposa en el seu article 84 que aquest estatut garanteix als municipis un nucli
de competències pròpies que han d’ésser exercides per aquestes entitats amb plena
autonomia, establint en el seu apartat 2 m) entre aquestes competències la regulació i la
prestació dels servies d’atenció a les persones, dels serveis socials públics d’assistència
primària i foment de les polítiques d’acolliment dels immigrants.
9) Segons disposa l’article 66.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el municipi, per a la gestió
dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena
d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les
aspiracions de la comunitat de veïns, i segons l’apartat 2 k) del mateix article, el municipi té
competències pròpies, entre d’altres, en la prestació dels serveis socials i la promoció i la
reinserció socials.
10) L’article 31 de la llei de 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, disposa que
correspon als municipis les competències següents:
a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial.
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres
administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent.
c) Elaborar plans d’actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en el
pla d’actuació de l’àrea bàsica corresponent.
d) Establir els centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials bàsics.
e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis
socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració de la Generalitat i
l'ens local supramunicipal corresponent, d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla
estratègic corresponent.
g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions d’inspecció i
control en matèria de serveis socials.
h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat.
i) Participar en l’elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en matèria de
serveis socials.
j) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres sistemes
de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l’àmbit dels serveis socials
locals.
k) Les que els atribueixen les lleis.
11) L’article 17 de la mateixa llei 18/2007, en relació a l’apartat e) de l’article anterior,
estableix qui correspon als serveis socials bàsics les funcions següents:
a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit
territorial.
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b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els
recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.
c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de
necessitat social a petició de l’usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o social
o d’altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d’acord amb la legislació
de protecció de dades.
d) Proposar i establir el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de
l’autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui ingressada
de manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests darrers casos, els
serveis de treball social del centre de la xarxa pública han d’elaborar el dit programa.
e) Revisar el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de l’autonomia
personal quan correspongui.
f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l’avaluació.
g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si
hi ha menors.
h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen
la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència
i els grups en situació de risc.
i) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de
convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili.
j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna,
tecnològica i residencial.
l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa.
m) Gestionar prestacions d'urgència social.
n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels
col·lectius més vulnerables.
o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les
altres que li siguin atribuïdes.
p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels
altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen
en l'àmbit dels serveis socials.
q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones
afectades per causes judicials.
12) L’informe tècnic que consta a l’expedient proposa satisfer una bestreta de fins al 50 per
100 de la quantitat esmentada, i d’acord amb l’article 34.4 in fine de la LGS “els pagaments
a compte, o avançats, així com el règim de garanties, s’hauran de preveure expressament
en la normativa reguladora de la subvenció”, i d’acord amb l’apartat 10è de les bases
específiques que regeixen l’atorgament de subvencions, “prèvia l’acceptació de la
subvenció per part dels beneficiaris, es podran efectuar pagaments anticipats del 50% de la
quantitat subvencionada”.
13) En compliment de l’article 14.1 e) de la LGS, amb caràcter previ a la proposta de
resolució de la concessió de la subvenció, consta a l’expedient la documentació que
acredita que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i davant la Seguretat Social, així com amb la Tresoreria Municipal.
14) D’acord amb l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient així tramitat caldrà sotmetre’l a la
fiscalització prèvia de la Intervenció municipal per tal que informi l’autorització i disposició
de la despesa derivada de la concessió d’aquesta subvenció.
15) D’acord amb el punt 8 de les Bases Especifiques que regeixen l’atorgament de les
subvencions de la present convocatòria, l’òrgan competent per resoldre les sol·licituds de
subvencions, es l’alcaldessa a proposta de la Junta de Govern Local.
Proposta de resolució
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Per tot això, no existeix cap obstacle ni legal ni reglamentari perquè la Junta de Govern
Local, a proposta del 5è tinent d’alcalde i regidor de Badalona Justa i Inclusiva, en virtut de
la delegació general de competències efectuada per l’alcaldia, d’acord amb les resolucions
de data 23 i 29 de juny de 2015, adopti el següent acord:
PRIMER.- Proposar a l’Alcaldessa l’atorgament de les subvencions que a continuació es
relacionen:
Exp
Interessat
031230ASSOCIACIO SOCIAL AMICS
SOLSUB2016/000002 DEL GORG MAR BADALONA

Nif
G6444699-0

031230FUNDACIO GERMINA
SOLSUB2016/000004

G6342451-9

031230ASOCIACION DE
SOLSUB2016/000005 ALTERNATIVAS,MOTIVACION Y
ACOMPAÑAMIENTO
031230LLAR DE PERSONES SORDES
SOLSUB2016/000006 DE BADALONA

G6483308-0

031230FUNDACIO PRIVADA PERE
SOLSUB2016/000007 CLOSA

G6164511-5

031230MARENOSTRUM
SOLSUB2016/000008

G6199386-1

031230ARRELS FUNDACIO
SOLSUB2016/000009

G6161136-4

031230FUNDACIO ACOLLIDA I
SOLSUB2016/000010 ESPERANÇA

G6043918-9

031230PLATAFORMA DEIXEM DE SER
SOLSUB2016/000011 INVISIBLES

G6345141-3

031230ASPANIN
SOLSUB2016/000012

G0857255-4

031230FUNDACIO ADRA BADALONA
SOLSUB2016/000013

G8226293-2

031230FUNDACIO JUBERT FIGUERAS
SOLSUB2016/000015

G6336975-5

031230CASAL DELS INFANTS PER
SOLSUB2016/000016 L'ACCIO SOCIAL ALS BARRIS

G0882899-8

031230FUNDACION PRIVADA AMIBA
SOLSUB2016/000017

G6045270-3

G0881471-7

031230ASS. PER AL
G6468098-6
SOLSUB2016/000020 DESENVOLUPAMENT
CULTURAL, AMBIENTAL I HUMA
031230ASSOCIACIO AFECTATS PER
G6625963-1
SOLSUB2016/000021 L'HABITATGE

Objecte
Subvencions de Serveis
Socials convocatòria
2016
Subvencions de Serveis
Socials convocatòria
2016
Subvencions de Serveis
Socials convocatòria
2016
Subvencions de Serveis
Socials convocatòria
2016
Subvencions de Serveis
Socials convocatòria
2016
Subvencions de Serveis
Socials convocatòria
2016
Subvencions de Serveis
Socials convocatòria
2016
Subvencions de Serveis
Socials convocatòria
2016
Subvencions de Serveis
Socials convocatòria
2016
Subvencions de Serveis
Socials convocatòria
2016
Subvencions de Serveis
Socials convocatòria
2016
Subvencions de Serveis
Socials convocatòria
2016
Subvencions de Serveis
Socials convocatòria
2016
Subvencions de Serveis
Socials convocatòria
2016
Subvencions de Serveis
Socials cconvocatoria
2016
Subvencions de Serveis
Socials convocatòria
2016

SEGON.- Aprovar la despesa dels expedients de concessió de subvencions relacionats a
l'apartat primer de la present proposta, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del
vigent pressupost municipal de depeses, a les referències d’expedient, números d'operació
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i imports relacionats a continuació:
Exp

Op

031230SOLSUB2016/000004

1201600004443
1/1

031230SOLSUB2016/000005

1201600004442
6/1

031230SOLSUB2016/000002

1201600004392
8/1

031230SOLSUB2016/000009

1201600004443
0/1

031230SOLSUB2016/000006
031230SOLSUB2016/000007
031230SOLSUB2016/000008
031230SOLSUB2016/000010

1201600004372
1/1
1201600004372
2/1
1201600004391
9/1
1201600004391
8/1

031230SOLSUB2016/000011

1201600004403
4/1

031230SOLSUB2016/000015
031230SOLSUB2016/000012
031230SOLSUB2016/000016

1201600004403
7/1
1201600004403
2/1
1201600004403
3/1

031230SOLSUB2016/000013

1201600004403
0/1

031230SOLSUB2016/000017

1201600004403
1/1

031230SOLSUB2016/000020

1201600004442
8/1

031230SOLSUB2016/000021

1201600004697
2/1

Tip Aplicació
us Pressupostària

Interessat

ASSOCIACIO SOCIAL
AD 2016 N 312
AMICS DEL GORG
RC 231002 48906
MAR BADALONA
AD 2016 N 312
FUNDACIO GERMINA
RC 231002 48906
ASOCIACION DE
AD 2016 N 312 ALTERNATIVAS,MOTI
RC 231002 48906
VACION Y
ACOMPAÑAMIENTO
LLAR DE PERSONES
AD 2016 N 312
SORDES DE
RC 231002 48906
BADALONA
AD 2016 N 312 FUNDACIO PRIVADA
RC 231002 48906
PERE CLOSA
AD 2016 N 312
MARENOSTRUM
RC 231002 48906
AD 2016 N 312
ARRELS FUNDACIO
RC 231002 48906
AD 2016 N 312 FUNDACIO ACOLLIDA
RC 231002 48906
I ESPERANÇA
PLATAFORMA
AD 2016 N 312
DEIXEM DE SER
RC 231002 48906
INVISIBLES
AD 2016 N 312
ASPANIN
RC 231002 48906
AD 2016 N 312 FUNDACIO ADRA
RC 231002 48906
BADALONA
AD 2016 N 312 FUNDACIO JUBERT
RC 231002 48906
FIGUERAS
CASAL DELS
AD 2016 N 312 INFANTS PER
L'ACCIO SOCIAL ALS
RC 231002 48906
BARRIS
AD 2016 N 312 FUNDACION
RC 231002 48906
PRIVADA AMIBA
ASS. PER AL
AD 2016 N 312 DESENVOLUPAMENT
RC 231002 48906
CULTURAL,
AMBIENTAL I HUMA
ASSOCIACIO
AD 2016 N 312
AFECTATS PER
RC 231002 48906
L'HABITATGE

Nif

Import
Subv.

G6444699-0 3.800,00

15.510,00

G6342451-9 3.500,00

12.460,00

G6483308-0 4.500,00

29.850,00

G0881471-7 3.000,00

10.800,20

G6164511-5 3.000,00

12.150,00

G6199386-1 1500,00

6.257,06

G6161136-4 4.000,00

16.350,00

G6043918-9 5.500,00

75.922,63

G6345141-3 457,00

1.020,00

G0857255-4 41.000,00

152.500,00

G8226293-2 1.800,00

6.246,32

G6336975-5 2.500,00

22.800,00

G0882899-8 3.000,00

216.565,84

G6045270-3 5.000,00

20.000,00

G6468098-6 1.400,00

13.730,49

G6625963-1 800,00

3.050,00

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
7. Aprovació conjunta sol·licituds convocatòria de les subvencions per Cooperació
per l'any 2016
ANTECEDENTS
Concurs públic per a la concessió de subvencions, expedient de referència:
Expedient concurs
216/SUB-5/16
Convocatòria d’atorgament de subvencions per
Objecte del concurs
part de l’Ajuntament de Badalona per
concurrència competitiva durant l’exercici 2016
Data resolució
11 d’agost de 2016
Òrgan que va resoldre
Alcaldessa accidental
Aprovades inicialment pe l Ple de l’Ajuntament de
Bases de la convocatòria
data 31 de maig de 2016
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Data de publicació anunci de
convocatòria
Termini de presentació de sol·licituds

la

11 d’agost de 2016
Del 12 de setembre al 7 d’octubre de 2016

Vistos els informes tècnics i jurídics dels expedients de concessió de subvencions detallats
a continuació:
Exp
103448SOLSUB2016/000002
103448SOLSUB2016/000006
103448SOLSUB2016/000009
103448SOLSUB2016/000010
103448SOLSUB2016/000011
103448SOLSUB2016/000012

Interessat
FEDERACIO D'ASSOCIACIONS DE
MARES I PARES D'ALUMNES DE
CENTRE
JUSTICIA I PAU

Nif
G6407355-4

Objecte
subvencio cooperacio
2016

R5800416-I

subvencio cooperacio
2016
subvencio cooperacio
2016
subvencio cooperacio
2016
subvencio cooperacio
2016
subvenció cooperacio
2016

ASSOCIACIO CATALANA PER LA PAU G5943775-6
ASAMBLEA DE COOPERACION POR
LA PAZ
FUNDACIO PRIVADA PAU I
SOLIDARITAT
ESABAR SAHARAUI BADALONA
COOPERACION

G8017684-5
G6153818-7
G6560125-4

que consideren que les entitats reuneixen els requisits exigits a les bases específiques
reguladores de la concessió de subvencions municipals i en la normativa concordant, i en
aplicació dels criteris establerts.
La Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i va emetre informe positiu a càrrec de
les aplicacions pressupostàries següents:
Interessat

CIF

10344812016000044098/1 ADRC
SOLSUB2016/000002

2016 N 440
3273 48906

FED. AMPAS
CENTRES
PUBLICS BDN

G64073554 149,80

266,00

10344812016000044089/1 ADRC
SOLSUB2016/000006
10344812016000044072/1 ADRC
SOLSUB2016/000009

2016 N 440
3273 48906
2016 N 440
3273 48906

JUSTICIA I PAU

R5800416I

2.500,00

10344812016000044054/1 ADRC
SOLSUB2016/000010

2016 N 440
3273 48906

10344812016000044040/1 ADRC
SOLSUB2016/000011

2016 N 440
3273 48906

10344812016000044053/1 ADRC
SOLSUB2016/000012

2016 N 440
3273 48906

Op

Tipus

ASS CATALANA
PER LA PAU
ASS.
COOPERACIO
PER LA PAU
FUND- PRIVADA
PAU I
SOLIDARITAT
ESABAR

Import
Subv.

Pressupost
total a
justificar

Aplicació
Pressupostària

Exp

445,70

G59437756 9.681,00 185.010,00
G80176845 6.539,00 18.711,00

G61538187 8.387,40 224.257,10
G65601254 3.096,20 13.000,00

FONAMENTS DE DRET
1) El capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant
LGS), regula el procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència
competitiva.
2) L’article 122.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis
de les entitats locals (en endavant ROAS), disposa que els ens locals poden atorgar
subvencions i ajuts a ens, organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o
complementin els serveis atribuïts a la competència local o siguin d’interès local.
3) L’annex IV de les Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Badalona vigents,
conté la Regulació Transitòria de les Subvencions.
4) En data 31 de maig de 2016, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment les Bases
específiques que regiran l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Badalona
per concurrència competitiva durant l’any 2016, i van ser publicades en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de data 11 d’agost de 2016, per a la seva aprovació definitiva.
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5) L’article 7.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en
endavant LRBRL), estableix que les competències de les Entitats Locals són pròpies o
atribuïdes per delegació. L’article 7.2 del mateix cos legal, estableix que les competències
pròpies dels Municipis, les Províncies, les Illes i la resta d’entitats locals territorials només
podran ser determinades per llei i s’exerciran en règim d’autonomia i sota la pròpia
responsabilitat, atenent sempre a la deguda coordinació en la seva programació i execució
amb les altres Administracions Públiques.
6) La disposició addicional tercera de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització
i sostenibilitat de l’administració local, estableix en el seu apartat primer, que les
disposicions d’aquesta llei són d’aplicació a totes les Comunitats Autònomes, sense
perjudici de les seves competències exclusives en matèria de règim local assumides en els
seus Estatus d’Autonomia, en el marc de la normativa bàsica estatal i amb estricte
subjecció als principis d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i racionalització de
les estructures administratives.
7) D’acord amb l’article 20, del Capítol III de la Llei de caràcter estatal 23/1998, de 7 de
juliol, de cooperació internacional al desenvolupament, que regula els òrgans competents
en la formulació i execució de la política espanyola de cooperació internacional pel
desenvolupament, estableix que “1. La cooperación para el desarrollo que se realice desde
las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, expresión solidaria de sus
respectivas sociedades, se inspira en los principios objetivos y prioridades establecidas en
la sección 2.ª del capítulo I de la presente Ley. 2. La acción de dichas entidades en la
cooperación para el desarrollo se basa en los principios de autonomía presupuestaria y
autorresponsabilidad en su desarrollo y ejecución, debiendo respetar las líneas generales y
directrices básicas establecidas por el Congreso de los Diputados a que se refiere el
artículo 15.1 de la presente Ley y el principio de colaboración entre Administraciones
públicas en cuanto al acceso y participación de la información y máximo aprovechamiento
de los recursos públicos.”
8) L’article 2.2 de la Llei 26/2001 estableix l’àmbit d’aplicació de la llei especificant que “els
valors, les finalitats i els principis d’aquesta Llei informen l’activitat dels ens locals de
Catalunya en matèria de cooperació al desenvolupament. Aquesta Llei regula també les
relacions de coordinació, cooperació i col·laboració entre l’Administració de la Generalitat i
els ens locals en aquesta matèria, dins el respecte degut a l’autonomia local.”
9) L’article 4, 6 i 7 de l’esmentada llei regulen respectivament les finalitats, els principis
ordenadors, i el principi de coherència, preceptes que tenen en comú el reconeixement de
l’activitat dels ens locals en matèria de cooperació al desenvolupament en l’exercici de les
competències que tenen reconegudes i la necessitat de coordinar actuacions i unificar
principis i prioritats.
10) L’article 23.1 del mateix cos normatiu regula la Comissió de Coordinació amb els ens
locals establint que “el Govern i els ens locals es coordinen i col·laboren i cooperen en
l’execució de les activitats respectives de cooperació al desenvolupament, sens perjudici de
l’autonomia respectiva”.
11) L’informe tècnic que consta a l’expedient proposa satisfer una bestreta de fins al 50 per
100 de la quantitat esmentada, i d’acord amb l’article 34.4 in fine de la LGS “els pagaments
a compte, o avançats, així com el règim de garanties, s’hauran de preveure expressament
en la normativa reguladora de la subvenció”, i d’acord amb l’apartat 10è de les bases
específiques que regeixen l’atorgament de subvencions, “prèvia l’acceptació de la
subvenció per part dels beneficiaris, es podran efectuar pagaments anticipats del 50% de la
quantitat subvencionada”.
12) En compliment de l’article 14.1 e) de la LGS, amb caràcter previ a la proposta de
resolució de la concessió de la subvenció, consta a l’expedient la documentació que
acredita que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i davant la Seguretat Social, així com amb la Tresoreria Municipal.
13) D’acord amb l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient així tramitat caldrà sotmetre’l a la
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fiscalització prèvia de la Intervenció municipal per tal que informi l’autorització i disposició
de la despesa derivada de la concessió d’aquesta subvenció.
14) D’acord amb el punt 8 de les Bases Especifiques que regeixen l’atorgament de les
subvencions de la present convocatòria, l’òrgan competent per resoldre les sol·licituds de
subvencions, es l’alcaldessa a proposta de la Junta de Govern Local.
Proposta de resolució
Per tot això, no existeix cap obstacle ni legal ni reglamentari perquè la Junta de Govern
Local, a proposta del 5è tinent d’alcalde i regidor de Badalona Justa i Inclusiva, en virtut de
la delegació general de competències efectuada per l’alcaldia, d’acord amb les resolucions
de data 23 i 29 de juny de 2015, adopti el següent acord:
PRIMER.- Proposar a l’Alcaldessa l’atorgament de les subvencions que a continuació es
relacionen:
Exp
103448SOLSUB2016/000002
103448SOLSUB2016/000006
103448SOLSUB2016/000009
103448SOLSUB2016/000010
103448SOLSUB2016/000011
103448SOLSUB2016/000012

Interessat
FEDERACIO D'ASSOCIACIONS DE
MARES I PARES D'ALUMNES DE
CENTR
JUSTICIA I PAU

Nif
G6407355-4

Objecte
subvencio cooperacio 2016

R5800416-I

subvencio cooperacio 2016

ASSOCIACIO CATALANA PER LA PAU G5943775-6

subvencio cooperacio 2016

ASAMBLEA DE COOPERACION POR
LA PAZ
FUNDACIO PRIVADA PAU I
SOLIDARITAT
ESABAR SAHARAUI BADALONA
COOPERACION

G8017684-5

subvencio cooperacio 2016

G6153818-7

subvencio cooperacio 2016

G6560125-4

subvenció cooperacio 2016

SEGON.- Aprovar la despesa dels expedients de concessió de subvencions relacionats a
l'apartat primer de la present proposta, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del
vigent pressupost municipal de depeses, a les referències d’expedient, números d'operació
i imports relacionats a continuació:
Exp
103448SOLSUB2016/0
00002
103448SOLSUB2016/0
00006
103448SOLSUB2016/0
00009
103448SOLSUB2016/0
00010
103448SOLSUB2016/0
00011
103448SOLSUB2016/0
00012

Op

Tipus

Aplicació
Pressupostària

Interessat

CIF

Import
Subv.

Pressupost
total a
justificar

120160000440
98/1

ADRC

2016 N 440
3273 48906

FED. AMPAS
CENTRES
PUBLICS BDN

G64073554

149,80

266,00

120160000440
89/1

ADRC

2016 N 440
3273 48906

JUSTICIA I
PAU

R5800416I

445,70

2.500,00

120160000440
72/1

ADRC

2016 N 440
3273 48906

9.681,00

185.010,00

120160000440
54/1

ADRC

2016 N 440
3273 48906

6.539,00

18.711,00

120160000440
40/1

ADRC

2016 N 440
3273 48906

8.387,40

224.257,10

120160000440
53/1

ADRC

2016 N 440
3273 48906

3.096,20

13.000,00

ASS
G59437756
CATALANA
PER LA PAU
ASS.
COOPERACIO G80176845
PER LA PAU
FUNDPRIVADA PAU I G61538187
SOLIDARITAT
ESABAR

G65601254

TERCER.- Advertir que de l’examen de la documentació presentada per aquelles entitats
sol·licitants de subvencions de cooperació que tenen una contrapart, no s’ha presentat
documentació acreditativa suficient per a presentar factures a nom de la contrapart
relacionada a la sol·licitud. En conseqüència només es podran admetre per a la justificació
dels projectes esmentats, factures i altres documents justificatius a nom de l’entitat
sol·licitant.
Votació:
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
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8. Adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de
Municipis.
PROPOSTA D’ACORD
Assumpte: Adhesió de l’Ajuntament de Badalona al sistema d’adquisició centralitzada de
l’ACM i del (CCDL),
Òrgan al qual s’adreça: Junta de Govern Local
Interessats: Organització municipal
Antecedents i justificació de la proposta
Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant,
ACM) decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les sinergies alhora de
poder contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals associats que es volien
assolir eren de, com a mínim, doble tipologia: de preu, aconseguint per volum agregat
economies d’escala; i l’estalvi de procediment, assolint la optimització de les estructures
locals, amb aminoraments dels terminis en el procediment administratiu.
Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter associatiu, de
naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el registre d’ens locals del
Departament de Governació i Relacions institucionals. Els ens consorciats són els Consells
comarcals del Pla de l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el Pallars Jussà i l’Anoia, les
Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, així com naturalment la mateixa ACM, on radica
el domicili social del consorci. El CCDL per acord de la seva Assemblea general de data 17
de setembre de 2009, va aprovar la modificació dels seus estatuts per tal de crear un
sistema de contractació centralitzada, configurant-se com un servei especialitzat de
contractació, per tal de donar servei als ens locals de Catalunya. Aquest sistema es basa
en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), on regula l’adhesió a
sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals
per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords.
Més recentment, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, acordà constituir
una central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei reguladora de les Bases
del Règim Local (LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la Disposició addicional
5a per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL). La central
de contractació de l’ACM es regeix per un Reglament de funcionament aprovat pel Comitè
Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 2014.
L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació d’efectuar
cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de Compres del
CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre
establert en la legislació de contractació pública.
Fonaments de dret
Article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del TRLCSP que regula l’adhesió a sistemes externs
de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres
entitats locals mitjançant els corresponents acords.
Article 156 del TRLCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents
contractuals.
Disposició addicional 5a de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local
(LRSAL)
Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de desembre
de 2014
Atesa la lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
Vistes les disposicions citades i d’altres d’aplicació, per raons d’urgència atesos els
calendaris de les sessions dels òrgans de govern col·legiats i de les comissions
informatives de caràcter permanent d’aquest Ajuntament, es considera la conveniència de
que l’acord d’adhesió sigui adoptar per la Junta de Govern Local i, posteriorment, s’elevi al
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Ple per a la seva convalidació una vegada dictaminat en la Comissió Informativa de
Badalona Democràtica.
PROPOSTA D’ACORD
Primer. Acordar l’adhesió de l’Ajuntament de Badalona al sistema d’adquisició centralitzada
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns,
subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de l’ACMCCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les
empreses adjudicatàries.
Segon. Facultar a l’alcaldessa perquè en nom i representació d’aquesta corporació, pugui
formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del present acord,
permetent l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que la Central de
contractació formalitzi
Tercer. Elevar al Ple la proposta de convalidació d’aquest acord, una vegada sigui
dictaminat en la Comissió Informativa de Badalona Democràtica.
Quart. Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local.
(…)
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta d’Acord
precedent i, conforme amb les previsions de la delegació d’atribucions de 23 de juny de
2015, ELEVI’S a la Junta de Govern local per a la seva aprovació.
(...)
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
9. Donar compte de les actuacions practicades i ampliació de termini, en el marc de
l'expedient informatiu 275/GEST-18/16, amb relació al contracte de neteja viària,
recollida i trasllat de residus sòlids urbans i deixalleries.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Donar compte de les actuacions practicades en el marc de l’expedient
informatiu 275/GEST-18/16 de verificació i contrast dels fets exposats a l’informe “Diagnosi
de serveis públics. Plantejament de les propostes prioritàries per volum econòmic per a
2017 i següents”, amb relació al contracte de neteja viària, recollida i trasllat de residus
sòlids urbans i deixalleries formalitzat amb “FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SA”.
Així com, donar compte i sotmetre a valoració d’aquest òrgan l’ampliació del termini per al
compliment del requeriment de documentació i informes efectuat al Servei de Via Pública i
Mobilitat.
Òrgan al qual s’adreça: Junta Govern Local
Tramitació: Urgència.
Expedient informatiu: 275/GEST-18/16
Fets
1. En data 28 de novembre de 2016, la Junta de Govern Local va adoptar un acord, els
punts primer, segon i tercer del qual diuen de forma literal el següent:
“PRIMER. Incoar expedient informatiu per verificar i contrastar els fets exposats a l’informe
“Diagnosi de serveis públics. Plantejament de les propostes prioritàries per volum econòmic
per a 2017 i següents”, en data 17 de juny de 2016, en relació al contracte de neteja viària,
recollida i trasllat de residus sòlids urbans i deixalleries, formalitzat amb FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA” el 28 d’abril de 2010.
Per a la tramitació de l’expedient, en la instrucció es practicaran les diligències que es
considerin necessàries per l’aclariment dels fets, amb tràmit d’audiència a les parts
implicades, en el seu cas.
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En el termini màxim de 3 mesos l’expedient informatiu haurà de finalitzar amb la redacció
d’una proposta d’actuacions a realitzar per part de l’Ajuntament als àmbits que
corresponguin, en base a les actuacions practicades.
SEGON. Nomenar instructor de l’expedient al Secretari General de l’Ajuntament de
Badalona, senyor Isidre Martí i Sardà i nomenar secretària a la lletrada municipal, senyora
Eva Cairó Garcia.
TERCER. Donar trasllat de l’informe esmentat al punt primer a l’empresa adjudicatària del
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA”, i atorgar-li tràmit d’audiència,
per termini de 10 dies, per tal que formuli les al·legacions que estimi oportunes.
(...).”
2. En aquest sentit, mitjançant escrit de data 29 de novembre de 2016, en compliment del
punt tercer de l’acord més amunt esmentat, es comunica l’inici del tràmit d’audiència
corresponent i, a tal efecte, es dóna trasllat de l’informe de “Diagnosi de serveis públics.
Plantejament de propostes prioritàries per volum econòmic per a 2017 i següents” de data
17 de juny de 2016 a l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA,
per tal que en el termini de 10 dies facin les al·legacions que estimin oportunes.
A data d’avui no consta acusament de rebuda de la comunicació de referència.
3. Paral·lelament, a l’efecte de verificar i contrastar els fets exposats en l’informe de
constant referència emès pel Sr. Colomer i Missé, s’ha requerit mitjançant diverses
provisions, totes elles de data 2 de desembre de 2016 la documentació i informes que tot
seguit es relacionen:
Al Servei Central de Contractació
Còpia compulsada i indexada de la documentació que es detalla a continuació:
Plecs de prescripcions tècniques particulars i plecs de clàusules administratives
particulars del contracte del contracte de neteja viària, recollida i trasllat de residus sòlids
urbans i deixalleries d’aquesta ciutat.
Modificacions del contracte des de la seva adjudicació.
Acords de revisió de preus aprovats o en tràmit.
Còpia dels contractes i adjudicacions efectuades a l’empresa LOVIC.
Així mateix, un informe amb relació a les qüestions que tot seguit es relacionen:
Que d’acord amb l’informe de diagnosi de serveis de constant referència, emeteu un
informe en relació als expedients de revisió de preus i a la naturalesa del contracte.
Que informeu sobre els responsables del contracte durant tota l’execució del mateix.
Que indiqueu si durant l’execució del contracte s’ha incoat expedients sancionadors
per incompliment del contracte a l’empresa FCC. En cas afirmatiu, us requerim perquè ens
faciliteu totes les dades i documentació referent a aquests procediments.
Així com qualsevol altra qüestió de la vostra competència que considereu rellevant.
Al Servei de Via Pública i Mobilitat
Còpia compulsada compulsada i indexada de la documentació que es detalla a continuació:
Expedients sancionadors per incompliment del contracte a l’empresa FCC.
Definició de la relació contractual de l’Ajuntament amb l’empresa LOVIC. Contractes i
adjudicacions efectuades a LOVIC.
Relació i còpia dels informes emesos per l’empresa LOVIC.
Així mateix, un informe amb relació a les qüestions que tot seguit es relacionen:
Sistema de control de l’execució del contracte de servei de neteja viària, recollida i
trasllat dels residus sòlids urbans i deixalleries de la ciutat de Badalona.
Apartat cinquè ”retribució del contractista” de l’informe (pàgines 68 a 84) de la diagnosi
de serveis del Sr. Jordi Colomer i Missé.
Apartat sisè “Aplicació no conforme a plecs del sistema de retribució” (pàgines 85 a
114) del mateix informe.
Apartat setè “Pagaments de factures senes contraprestació de serveis” (pagines 115 a
138)” de la diagnosi de serveis.
Apartat onzè “Amortització a període més llarg de l’establert” (pagines 151 a 156) de
l’informe de constant referència.
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Apartat dotzè “Incompliments d’obligacions contractuals” (pagines 157 a 175) de
l’informe del Sr. Colomer i Missé.
Així com qualsevol altra qüestió de la vostra competència que considereu rellevant.
A Tresoreria
Resum detallat de tots els pagaments efectuats a l’empresa “Fomento de
Construcciones y Contratas S.A” en el marc del contracte de neteja viària, recollida i trasllat
de residus sòlids urbans i deixalleries.
A Recursos Humans
Informe referent a l’organigrama operatiu de responsabilitats en relació a l’execució del
contracte de neteja viària, recollida i trasllat de residus sòlids urbans i deixalleries
formalitzat amb l’empresa “Fomento de Construcciones y Contratas S.A” des de la seva
adjudicació fins a l’actualitat.
Al Gabinet Jurídic
Detall de l’existència de recursos contenciosos administratius interposats per la
societat “Fomento de Construcciones y Contratas” en relació a l’execució del contracte de
neteja viària, recollida i trasllat de residus sòlids urbans i deixalleries.
A la Intervenció Municipal
Informes emesos en relació a l’execució del contracte de neteja viària, recollida i
trasllat de residus sòlids urbans i deixalleries formalitzat amb l’empresa “Fomento de
Construcciones y Contratas S.A”.
Còpia de les certificacions i factures aprovades del contracte de referència amb
“Fomento de Construcciones y Contratas S.A”.
A Secretaria General
Informes emesos en relació a l’execució del contracte de neteja viària, recollida i
trasllat de residus sòlids urbans i deixalleries formalitzat amb l’empresa “Fomento de
Construcciones y Contratas S.A”.
3. Consta en l’expedient informatiu informe del cap del Departament de Neteja Urbana i
Edificis Municipals de data 13 de desembre de 2016, amb el conforme del cap del Servei de
Via Pública i Mobilitat, mitjançant el qual es posa en coneixement de la secretària que la
tramesa de la documentació i informes sol·licitats a través de la provisió de data 2 de
desembre citada, no podrà ser efectiva abans del dia 31 de desembre de 2016, degut a la
manca de recursos humans, a la limitació dels dies hàbils de què disposa el mes de
desembre, al volum de la documentació i a la complexitat de la informació que es sol·licita.
I, és per això, que passa a sol·licitar a l’òrgan competent l’ampliació del termini concedit a
l’efecte més amunt detallat.
4. A més a més, mitjançant provisió de data 15 de desembre de 2016 s’ha requerit a
l’empresa LOVIC per tal que aporti els informes emesos en relació a l’execució del
contracte de neteja viària, recollida i trasllat de residus sòlids urbans i deixalleries
formalitzat entre l’Ajuntament de Badalona i “Fomento de Construcciones y Contratas S.A”.
Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 23.2 a) correspon a la Junta de Govern Local, entre d’altres,
l’assistència a l’alcaldessa en l’exercici de llurs atribucions. En aquest context i, d’acord
amb les provisions dictades en data 2 de desembre de 2016 a les que es fa referència en
l’antecedent de fet 3r d’aquesta proposta, s’atorga un termini de 10 dies i com a màxim fins
al 31 de desembre de 2016 per al compliment del contingut d’aquelles, amb l’advertència
que, en el cas que no es presenti la documentació en el termini indicat, s’haurà de fer
arribar un informe justificatiu que s’elevarà a la Junta de Govern Local per tal que acordi el
que correspongui.
2. 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
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En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit de Badalona Democràtica que elevi aquesta proposta a
la Junta de Govern Local per tal de donar compte de les actuacions a què es fa referència
en els antecedents d’aquesta proposta i de la sol·licitud d’ampliació del termini de
compliment del requeriment de documentació i emissió d’informes efectuat per la secretària
i l’instructor de l’expedient informatiu de referència, formulada des del Servei de Via Pública
i Mobilitat, per tal que aquest òrgan col·legiat acordi el que correspongui:
PRIMER.- Donar compte de les actuacions practicades en el marc de l’expedient informatiu
275/GEST-18/16 de verificació i contrast dels fets exposats a l’informe “Diagnosi de serveis
públics. Plantejament de les propostes prioritàries per volum econòmic per a 2017 i
següents”, amb relació al contracte de neteja viària, recollida i trasllat de residus sòlids
urbans i deixalleries formalitzat amb “FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
SA”.
SEGON.- Donar compte i sotmetre a valoració d’aquest òrgan col·legiat l’ampliació del
termini per al compliment del requeriment de documentació i l’emissió d’informes efectuat al
Servei de Via Pública i Mobilitat, en el marc de l’expedient informatiu de referència.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo a
l’alcaldessa que elevi aquesta proposta a la Junta de Govern Local per tal que es doni per
assabentada dels punts anteriors i adopti el que correspongui en relació al punt segon de la
proposta.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de
resolució precedent, conforme a les previsions dels articles 82.3 i 112 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, dono plena conformitat al seu
contingut, la valido plenament i, atenent raons de màxima eficàcia i eficiència en la gestió
municipal n’ordeno la seva inclusió en l’ordre del dia de la propera i immediata sessió de la
Junta de Govern Local que es dugui a terme, per al seu debat i aprovació, si escau, prèvia
declaració d’urgència.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Junta de Govern Local
RESOL d’acord amb la proposta precedent, i disposa que es comuniqui als departaments
gestors per al respectiu coneixement i efectes.
Votació:
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9

Precs i preguntes
No se’n va produir cap.

Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les nou hores i quaranta-sis minuts, de la qual
com secretària accidental, dono fe.
Vist i plau
L’alcaldessa

La secretària accidental
(Res. 08/07/2016)

M. Dolors Sabater i Puig
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