Secretaria General

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

30
Junta de Govern Local
Extraordinària
27 de desembre de 2016
09:15
Acta

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

Secretari general
Interventor
Tresorer acc.

M. Dolors Sabater i Puig
José Antonio Téllez Oliva
Eulàlia Sabater Díaz
Fàtima Taleb Moussaoui
Francesc Duran i Vilalta
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Agnès Rotger i Dunyó
Àlex Mañas Ballesté
Isidre Martí i Sardà
Julián Álamo Guijarro
Jordi Crisol i González

ABSENTS
Regidora

Ma. Ángeles Gallardo Borrega

ORDRE DEL DIA
Aprovar l’acta número 29 corresponent a la sessió ordinària del dia 19 de desembre
de 2016.
Àmbit de Badalona Democràtica
1. Aprovació de la licitació, despesa i obertura del procediment obert-harmonitzat
d'adjudicació referent al contracte de serveis per la provisió d'una Plataforma
d'Administració Electrònica.
2. Aprovar la modificació del contracte subscrit en data 22/10/2014 amb CLECE SA per a la
gestió, mitjançant concessió, de les escoles bressol municipals de Badalona. (RETIRAT)
3. Concessió de subvencions per a entitats de caràcter veïnal.
Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
4. Aprovació conjunta sol·licituds subvencions corresponents a Cooperació per a l'any
2016.
5. Aprovar la sol·licitud de subvenció de convocatòria a l'Associació La Rotllana,
corresponent a Cooperació, per a l'any 2016.
6. Aprovació sol·licitud subvenció de convocatòria corresponent ISOM SCCL, per a l'any
2016.
7. Aprovació conjunta sol·licituds subvencions corresponents a Serveis Socials per a l'any
2016.
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8. Atorgar diverses subvencions de la convocatòria ordinària 2016 del Servei d'Educació.
9. Atorgar diverses subvencions de la convocatòria ordinària 2016 del Servei d'Educació
(Socialització de llibres de text).
10. Atorgar diverses subvencions de la convocatòria ordinària 2016 del Servei d'Esports.
11. Atorgar diverses subvencions de la convocatòria ordinària 2016 del Servei d'Esports.
12. Atorgar diverses subvencions de la convocatòria ordinària 2016 del departament de
Joventut.
13. Atorgar diverses subvencions de la convocatòria ordinària 2016 del departament de
Joventut.
14. Concessió subvencions Convivència.
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
15. Aprovació de la proposta de resolució de les sol·licituds presentades per a l'atorgament
de subvencions per concurrència competitiva, Promoció Econòmica del Comerç Local
2016.
SESSIÓ PÚBLICA
Àmbit de Badalona Democràtica
16. Aprovar col·lectivament reconeixements de crèdit de l'exercici 2016.
17. Aprovació col·lectiva de reconeixement de crèdit.
Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
18. Conservació, lloguer de la línea GSM i una assistència amb la inspecció periòdica de
l'ECA, corresponent a tot l'any 2016, de l'ascensor de la biblioteca de Sant Roc.
19. Aprovar l'expedient 082200-cm-src2016/000005, corresponent al servei de neteja i
manteniment de catifes dels accessos a diverses instal·lacions esportives municipals, a
favor de l'empresa RENTOKIL INITIAL ESPANYA, SA.
20. Aprovar l'expedient 082200-cm-src2016/000004, corresponent a la inspecció periòdica
de l’ascensor al Camp de Futbol de Montigalà a favor de l'empresa TUV RHEINLAND
IBÈRICA, SA.
21. Aprovar l'expedient 082200-cm-src2016/000007, corresponent al manteniment de
l'ascensor a les instal·lacions esportives Pavelló Països Catalans i Camp de Futbol
Montigalà a favor de l'empresa ascensors Ersce, SA.
22. Aprovar l'expedient 082200-cm-src2016/000006, corresponent al manteniment de
l'ascensor a la instal·lació esportiva Can Cabanyes a favor de l'empresa Ascensors del
Vallés, SA.
23. Aprovar l'expedient 082200-cm-src2016/000008, corresponent al servei de connexió a
una central receptora d'alarmes de diverses instal·lacions esportives a favor de l'empresa
CENTRACONTROL, 24, SA.
24. Aprovar l'expedient 082200-cm-src2016/000009, corresponent al servei de
manteniment de l'ascensor ubicat a la instal·lació esportiva Camp de Futbol Montigalà,
edifici secundari cf-7, a favor de l'empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES, SL.
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
25. Aprovació reconeixement de crèdit exercici 2016.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Aprovar l’acta número 29 corresponent a la sessió ordinària del dia 19 de desembre
de 2016.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta que va tenir lloc el dia 19 de
desembre de 2016, la qual va ser aprovada per unanimitat.
Àmbit de Badalona Democràtica
1. Aprovació de la licitació, despesa i obertura del procediment obert-harmonitzat
d'adjudicació referent al contracte de serveis per la provisió d'una Plataforma
d'Administració Electronica.
Tipus d’acte: Resolució d’aprovació de la licitació, despesa i bertura del procediment obertharmonitzat d’adjudicació referent al contracte de serveis de per a la provisió d’una
Plataforma d’Administració Electrònica (Gestió i Tramitació) en tipus “aplicació com a
servei” (“Software as a Service” o SaaS)
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Expedient: 74/OBR- 17/16
Antecedents
1.- En data 15 de desembre de 2016. la Secretaria General instà a aquest Servei de
Contractació l’inicio de la tramitació del procediment administratiu per a la contractació del
serveis per a la provisió d’una Plataforma d’Administració Electrònica (Gestió i Tramitació)
en tipus “aplicació com a servei” (“Software as a Service” o SaaS) mitjançant la tramesa de
la documentació tècnica següent:
- Informe tècnic de motivació, de data 15/12/2016, emès per la cap del Servei de Secretaria
General.
- Plec de prescripcions tècniques particulars, de data 15/12/2016, emès per la responsable
de seguretat en matèria de protecció de dades i el departament municipal d’informàtica.
2.- La necessitat de dur a terme aquesta contractació ve justificada per imperatiu legal:
l’aplicació el La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic
venen a configurar un escenari en el que la tramitació electrònica esdevé l’actuació habitual
de les Administracions, tant en la gestió interna, com en la relació amb la ciutadania o amb
d’altres administracions. En concret, l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, de procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques obliga a configurar una “Administració
sense papers basada en un funcionament íntegrament electrònic”. La qual cosa comporta
la necessitat de transformar l’entorn de treball a l’Ajuntament, de manera que es pugui
donar compliment als requeriments formals i materials als que obliga el nou marc normatiu.
3.- A la vista de la documentació tècnica a què s’ha fet referència en l’antecedent primer
precedent, l’alcaldessa ha dictat en data 16 de desembre de 2016 una providència d’inici d’
un expedient administratiu de tipus obert i, harmonitzat, en consideració a les previsions de
la Directiva Comunitaria 2014/24/UE.
4.- 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 4 anys a comptar des de la data
que es fixi en el corresponent contracte, amb possibilitat de pròrroga per dos períodes de
màxim un any cadascun.
5.- A efectes de la determinació del procediment d’adjudicació a seguir i els requisits de
publicitat, el valor estimat d’ aquest contracte és de 1.920.000,00 € (IVA exclòs al tipus
21%).

Junta de Govern Local. Acta sessió núm. 30 / 27-12-2016

3

Secretaria General

Comprèn el valor base d’aquest contracte atenent al valor del subministrament i implantació
de la plataforma durant el primer any (previst en 600.000 €), el del servei de suport i
manteniment durant la seva vigència (previsió de 220.000 €/any) prevista inicialment en 4
anys i l’import estimat de les possibles pròrrogues pel termini màxim de 2 anys mes
(440.000 €). Tot això de conformitat amb el que preveu l’ article 88 del TRLCSP.
6.-. El pressupost màxim de licitació d’ aquest contracte s’ ha fixat en 1.790.800,00 € (a raó
de 1.480.000,00 € el valor base i 310.000,00 € en concepte d’ IVA al tipus del 21% vigent)..
7.- El contracte es licita en lot únic atenent a les característiques de les dades que seran
tractades amb la plataforma, subjectes a protecció, i per necessitats operatives
d’homogeneïtzació dels processos d’administració electrònica, tal i com ordenen les normes
reguladores vigents.
8.-. Havent-se previst l’entrada en vigor d’aquest contracte per a l’any 2017, la despesa que
se’n pugui derivar d’aquest restarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost municipal de l’exercici 2017 i, respecte dels serveis i
manteniment associat, en els corresponents a altres exercicis posteriors que pugui
comprendre la seva execució i/o les seves pròrrogues, cas de ser exercitades aquestes, per
atendre el seu pagament. En tot cas, el finançament serà de l’ajuntament amb fons propis.
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.
9.- 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 mixt de serveis i
subministrament, amb prevalença de serveis, pel que li és d’aplicació 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).
2. Per raó de la seva quantia i de les prescripcions reglamentaries contingudes en la
Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i en relació al TRLCSP, aquest contracte és
de regulació harmonitzada a la vista de l’ article 4 de l’ esmentada Directiva.
La tramitació aplicable inclourà:
- 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. 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.
- S’ ha justificat la decisió de no dividir en lots l’ objecte d’ aquest contracte a l’empara d’
allò previst en el seu article 46, constituint la regla general la divisió dels objectes dels
contractes en lots.
- 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
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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.
- Aquest contracte es podrà modificar quan concorrin algunes de les circumstàncies a què
fa referència l’article 107.1 del TRLCSP així com també, s’ estableix expressament en
aquest plec la possibilitat de modificar-lo per al cas de migració de dades i aplicacions a
sistemes propis de l’Ajuntament. Tot això d’ acord amb el procediment regulat en l’article
211.
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, el procediment aplicable és el general 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. L’expedient de contractació objecte del present informe s’està elaborant segons el que
preveuen els articles 109 i 110 del TRLCSP .
7. 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.
8. 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 i consten a l’expedient, tal i com
s’assenyala als antecedents.
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
tercer Tinent d’alcalde i regidor de Badalona Democràtica que inclogui a l’ordre del dia de la
Junta de Govern Local, per la seva ulterior resolució, si s’escau, la següent proposta:
PRIMER.- APROVAR el Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives
particulars que conformen l’expedient de contractació indexat amb el número 74/OBR-17/16
corresponent al contracte mixt de servei i subministrament per a la provisió d’una
Plataforma d’Administració Electrònica (Gestió i Tramitació) en tipus “aplicació com a
servei” (“Software as a Service” o SaaS), pel termini de 4 anys a comptar des de la data
que fixi el corresponent contracte, amb possibilitat de pròrrogues per dos períodes de
màxim 1 any cadascun, i un pressupost màxim de licitació de 1.790.800 € (a raó de
1.480.000,00 € el valor base del contracte i 310.000 € en concepte d’ IVA)..
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
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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.
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 dates 23 i 29 de juny de 2015, dono plena conformitat al seu contingut, la
valido plenament i n’ordeno la seva inclusió en la propera i immediata sessió de la Junta de
Govern Local, per al seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 88 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’ octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, RESOLC d’acord amb la
proposta precedent, i disposo que es comuniqui aquesta proposta als departaments
implicats per al seu coneixement i efectes.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
2. Aprovar la modificació del contracte subscrit en data 22/10/2014 amb CLECE SA
per a la gestió, mitjançant concessió, de les escoles bressol municipals de Badalona.
(RETIRAT)
3. Concessió de subvencions per a entitats 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-SOLS2016/000002
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
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subvencions municipals i en la normativa concordant, i en aplicació dels criteris
establerts:
Exp

Interessat

Nif

10315SOLSUB2016/000009

AV. CAN SOLEI

G-64401516

10315SOLSUB2016/000011

AV. FONDO SISTRELLS

G-58885088

10315SOLSUB2016/000024

AV. POMAR

G-59056861

10315SOLSUB2016/000028

AV. JOAN VALERA

G-58946617

10315SOLSUB2016/000029

AV. SANT
LLEFIÀ

10315SOLSUB2016/000034

AV. RAVAL

G-58961384

10315SOLSUB2016/000038

AV. SANT ROC

G-58605726

MORI

DE

G-58673450

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.

2. La Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i va emetre informe positiu a
càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
Exp
10315SOLSUB2016/000009
10315SOLSUB2016/000011
10315SOLSUB2016/000024
10315SOLSUB2016/000028
10315SOLSUB2016/000029
10315SOLSUB2016/000034
10315SOLSUB2016/000038

Op
12016000043010/1
12016000043041/1
12016000043045/1
12016000043061/1

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

12016000043058/1 AD
12016000043069/1 AD
12016000043073/1 AD

Inport
9241
9241
9241
9241

2.165,17
3.000,00
2.800,00
3.400,00

2015 N 440 9241
3.496,43
48906
2015 N 440 9241
2.457,42
48906
2015 N 440 9241
3.065,00
48906

Nom
AV. CAN
SOLEI
AV. FONDO
SISTRELLS

G-64401516

AV. POMAR

G-59056861

AV. JOAN
VALERA
AV. SANT
MORI DE
LLEFIÀ

NIF

G-58885088

G-58946617
G-58673450

AV. RAVAL

G-58961384

AV. SANT
ROC

G-58605726

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.
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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
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

10315SOLSUB2016/000009

AV. CAN SOLEI

G64401516

10315SOLSUB2016/000011

AV.
FONDO GSISTRELLS
58885088

10315SOLSUB2016/000024

AV. POMAR

G59056861

10315SOLSUB2016/000028

AV. JOAN VALERA

G58946617

10315SOLSUB2016/000029

AV. SANT MORI DE GLLEFIÀ
58673450

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.
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Exp

Interessat

Nif

10315SOLSUB2016/000034

AV. RAVAL

G58961384

10315SOLSUB2016/000038

AV. SANT ROC

G58605726

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.

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
10315SOLSUB2016/000009
10315SOLSUB2016/000011
10315SOLSUB2016/000024
10315SOLSUB2016/000028
10315SOLSUB2016/000029
10315SOLSUB2016/000034
10315SOLSUB2016/000038

Op
12016000043010/1
12016000043041/1
12016000043045/1
12016000043061/1

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

12016000043058/1 AD
12016000043069/1 AD
12016000043073/1 AD

Inport
2.165,17
3.000,00
2.800,00
3.400,00

2015 N 440 9241
3.496,43
48906
2015 N 440 9241
2.457,42
48906
2015 N 440 9241
3.065,00
48906

Nom
AV. CAN
SOLEI
AV. FONDO
SISTRELLS

G-64401516

AV. POMAR

G-59056861

AV. JOAN
VALERA
AV. SANT
MORI DE
LLEFIÀ

NIF

G-58885088

G-58946617
G-58673450

AV. RAVAL

G-58961384

AV. SANT
ROC

G-58605726

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

10315SOLSUB2016/00000
9

10315SOLSUB2016/00001
1

10315SOLSUB2016/00002
4
10315SOLSUB2016/00002
8
10315SOLSUB2016/00002

Interessat

AV. CAN SOLEI

AV. FONDO
SISTRELLS

AV. POMAR

Nif

G64401516

G58885088

G59056861

Aplic.Presp

subvenci Programes
ó
subvencionats

Activitats de
solidaritat
Activitat lúdiques i
festives
2015 N 440
2.165,17
9241 48906
Cursos i tallers
Activitats de
col·laboració amb la
comunitat educativa
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament als
veïns i veïnes
2015 N 440
3.000,00
9241 48906
Activitats
socioculturals
(excursions)
Activitat lúdiques i
festives
AActivitat lúdiques i
fefestives
2015 N 440
PProgrames
2.800,00
9241 48906
d'informació, orientació
i assessorament als
veïns i veïnes

Subvenció
parcial

Import a
justificar

614,00

614,00

566,17

1.626,00

685,00

685,00

300,00

300,00

1.291,40

2.186,96

861,60

1.722,60

847,00

1.090,44

1.500,00

2.900,00

1.300,00

1.500,00

AV. JOAN
VALERA

G58946617

2015 N 440
Activitats de
3.400,00
9241 48906
solidaritat

3.400,00

4.313,00

AV. SANT MORI
DE LLEFIÀ

G58673450

2015 N 440
3.496,43
Programes per
9241 48906
promoure la

1.622,00

2.413,81
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Exp

Interessat

Nif

9

10315SOLSUB2016/00003
4

10315SOLSUB2016/00003
8

AV. RAVAL

AV. SANT ROC

G58961384

G58605726

Aplic.Presp

subvenci Programes
ó
subvencionats

participació dels
veïns
Programes i
activitats per a
promoure la
interculturalitat
Activitat lúdiques i
festives
Activitats
socioculturals
(excursions)
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament als
2015 N 440
2.457,42
veïns i veïnes
9241 48906
Activitat lúdiques i
festives
Cursos i tallers
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament als
veïns i veïnes
Activitats de
solidaritat
2015 N 440
Programes i
3.065,00
9241 48906
activitats per a
promoure la
convivencia i el
civisme
Estudis de les
necessitats i
potencialitats del
territori

Subvenció
parcial

300,00

300,00

694,80

694,80

879,63

1.274,00

1.332,42

2.745,00

750,00

1.050,00

375,00

750,00

1.365,46

1.365,46

439,82

1.019,82

548,87

1.128,87

710,85

1.290,85

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

Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
4. Aprovació conjunta sol·licituds subvencions corresponents a Cooperació 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
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 pel Ple de l’Ajuntament de
Bases de la convocatòria
data 31 de maig de 2016
Data de publicació anunci de la 11 d’agost de 2016
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convocatòria
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
103448SOLSUB2016/000001
103448SOLSUB2016/000003
103448SOLSUB2016/000005
103448SOLSUB2016/000008

Interessat
AMPA JUNGFRAU

Nif
G5803807-6

SOLIDARIDAD,EDUCACION,DESARROLLO G8054756-5
AYNE ESPANA TRINITARIAS
CASAL D'AMISTAT
BADALONA

AMB

G6221539-7
CUBA

DE G6078514-4

Objecte
Subvenció cooperacio
2016
Subvenció programes
de sensibilització.
subvencio cooperacio
2016
subvencio cooperacio
2016

Els quals 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
103448SOLSUB2016/
000001
103448SOLSUB2016/
000003
103448SOLSUB2016/
000005
103448SOLSUB2016/
000008

Op

Tipu
s

12016000043916/ AD
1
RC
12016000044097/ AD
1
RC
12016000044073/ AD
1
RC
12016000044027/ AD
1
RC

Aplicació
pressupos
tària
2016
N
440 3273
48906
2016
N
440 3273
48906
2016
N
440 3273
48906
2016
N
440 3273
48906

Nom

NIF

Import

Pressupost
total
a
justificar

AMPA JUNGFRAU

G5803807-6

1.900,70

5.012,60

SOLIDARIDAD,EDUCA
G8054756-5
CION,DESARROLLO

827,20

2.779,42

AYNE ESPANA
TRINITARIAS

G6221539-7

16.687,40

109.489,32

CASAL D'AMISTAT
AMB CUBA DE
BADALONA

G6078514-4

8.838,60

14.410,01

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) 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
fiscalització prèvia de la Intervenció municipal per tal que informi l’autorització i disposició
de la despesa derivada de la concessió d’aquesta subvenció.
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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
103448SOLSUB2016/000001
103448SOLSUB2016/000003
103448SOLSUB2016/000005
103448SOLSUB2016/000008

Interessat
AMPA JUNGFRAU

Nif
G5803807-6

SOLIDARIDAD,EDUCACION,DESARROLLO G8054756-5
AYNE ESPANA TRINITARIAS

G6221539-7

CASAL D'AMISTAT AMB CUBA DE
BADALONA

G6078514-4

Objecte
Subvenció cooperacio
2016
Subvenció programes
de sensibilització.
subvencio cooperacio
2016
subvencio 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
103448SOLSUB2016/0000
01
103448SOLSUB2016/0000
03
103448SOLSUB2016/0000
05
103448SOLSUB2016/0000
08

Op

Tipus

Aplicació
pressupostàri Nom
a

NIF

Import

Pressupost
total a
justificar

12016000043
916/1

ADRC

2016 N 440
AMPA JUNGFRAU
3273 48906

G5803807-6

1.900,70

5.012,60

12016000044
097/1

ADRC

2016 N 440 SOLIDARIDAD,EDUCACION
G8054756-5
3273 48906
,DESARROLLO

827,20

2.779,42

12016000044
073/1

ADRC

2016 N 440 AYNE ESPANA
3273 48906
TRINITARIAS

G6221539-7

16.687,40

109.489,32

12016000044
027/1

ADRC

2016 N 440 CASAL D'AMISTAT AMB
3273 48906
CUBA DE BADALONA

G6078514-4

8.838,60

14.410,01

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
5. Aprovar la sol·licitud de subvenció de convocatòria a l'Associació La Rotllana,
corresponent a Cooperació, 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
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part de l’Ajuntament de Badalona per
concurrència competitiva durant l’exercici 2016
11 d’agost de 2016
Alcaldessa accidental
Aprovades inicialment pe l Ple de l’Ajuntament de
data 31 de maig de 2016

Data resolució
Òrgan que va resoldre
Bases de la convocatòria
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
Interessat
Nif
103448ASSOCIACIO LA ROTLLANA G5968578-4
SOLSUB2016/000007

Objecte
subvencio
cooperacio 2016

Els quals 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.
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
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
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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
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
103448SOLSUB2016/000007

Interessat
ASSOCIACIO LA ROTLLANA

Nif
G5968578-4

Objecte
subvencio 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:
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Exp

Op

Tipus

103448SOLSUB2016/0000
07

12016000044042
/1

ADRC

Aplicació
pressupost Nom
ària
2016
N
ASSOCIACIO LA
440 3273
ROTLLANA
48906

NIF

Import

Pressupost
total
a
justificar

G5968578-4

4.600,40

13.437,65

TERCER.- Condicionar l’atorgament d’aquesta subvenció a la seva fiscalització per part de
la Intervenció Municipal.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
6. Aprovació sol·licitud subvenció de convocatòria corresponent ISOM SCCL, 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 l’Ajuntament de Badalona per
concurrència competitiva durant l’exercici 2016
11 d’agost de 2016
Alcaldessa accidental
Aprovades inicialment pe l Ple de l’Ajuntament de
data 31 de maig de 2016

Objecte del concurs
Data resolució
Òrgan que va resoldre
Bases de la convocatòria
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
031230SOLSUB2016/000018

Interessat

Nif

ISOM SCCL

F6196909-3

Objecte
Subvencions de Serveis
Socials convocatòria 2016

Els quals 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.
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
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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
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.
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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.
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’article 144 de la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives, estableix les condicions
de cooperativa sense ànim de lucre, i literalment diu:
“Als efectes de concursos públics, de contractació amb ens públics, de beneficis fiscals, de
subvencions i, en general, de tota altra mesura de foment que hi sigui aplicable, tenen la
mateixa condició que la resta d'entitats sense ànim de lucre les cooperatives en els estatuts
socials de les quals s'especifiqui expressament que:
a) Els excedents de lliure disposició, un cop ateses les dotacions als fons obligatoris, no es
distribueixen entre els socis, sinó que es destinen, mitjançant una reserva estatutària
irrepartible, a les activitats pròpies d'aquesta classe de cooperativa, a la qual es poden
imputar totes les pèrdues, de conformitat amb allò que estableix aquesta llei.
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b) Els càrrecs de membre del consell rector i els de la intervenció de comptes no són
remunerats, sens perjudici que les persones que els ocupen puguin ésser rescabalades de
les despeses originades en l'exercici del càrrec. Si hi ha persones que no són sòcies que
formin part del consell rector, aquestes sí que poden ésser remunerades, sense que
aquesta circumstància alteri la condició d'entitat sense ànim de lucre.
c) Les aportacions dels socis al capital social, tant les obligatòries com les voluntàries, no
poden meritar un interès superior a l'interès legal del diner, sens perjudici de les
actualitzacions corresponents.
d) Les retribucions dels socis treballadors o, si escau, dels socis de treball i del personal
que treballi per compte d'altri no poden superar el 150% de les retribucions que, en funció
de l'activitat i categoria professional, estableixi el conveni col·lectiu aplicable al personal
assalariat del sector i de la zona corresponent.”
13) 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”.
14) 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.
15) 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.
16) 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
031230SOLSUB2016/000018

Interessat

Nif

ISOM SCCL

F6196909-3

Objecte
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
i imports relacionats a continuació:
Exp

Op

Tipus

Aplicació
Pressupostària

Interessat

0312302016
N
312
12016000044036/1 ADRC
ISOM SCCL
SOLSUB2016/000018
231002 48906

Import
Subv.

F6196909-3

154.189,54 8.000,00

TERCER.- Condicionar l’atorgament d’aquesta subvenció a la seva fiscalització per part de
la Intervenció Municipal.
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QUART.- Advertir que, en el moment de la justificació, l’enitat haurà d’acreditar que
continua complint els requisits establerts en l’article 144 de la Llei 12/2015, del 9 de juliol,
de cooperatives.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
7. 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
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
Data de publicació anunci de la
11 d’agost de 2016
convocatòria
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
031230SOLSUB2016/000003
031230SOLSUB2016/000019

Interessat

Nif

FUNDACIO PRIVADA SIQUE

G6175186-3

AV CENTRE

V5878855-5

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

Els quals 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

Op

Tipus

Aplicació
Pressupostària

0312302016 N 312
12016000043923/1 ADRC
SOLSUB2016/000003
231002 48906
0312302016 N 312
12016000044038/1 ADRC
SOLSUB2016/000019
231002 48906

Nif

Import
Subv.

FUNDACIO
PRIVADA SIQUE

G6175186-3

2.500,00 28.000,00

AV CENTRE

V5878855-5

700,00

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
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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
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
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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.
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

Junta de Govern Local. Acta sessió núm. 30 / 27-12-2016

22

Secretaria General

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
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
031230SOLSUB2016/000003
031230SOLSUB2016/000019

Interessat

Nif

FUNDACIO PRIVADA SIQUE

G6175186-3

AV CENTRE

V5878855-5

Objecte
Subvencions
de
Serveis
Socials convocatòria 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
i imports relacionats a continuació:
Exp

Op

Tipus

Aplicació
Interessat
Pressupostària

Nif

FUNDACIO
0312302016 N 312
12016000043923/1 ADRC
PRIVADA
G6175186-3
SOLSUB2016/000003
231002 48906
SIQUE
0312302016 N 312 AV
12016000044038/1 ADRC
V5878855-5
SOLSUB2016/000019
231002 48906 CENTRE

Import
Subv.

Pressupos
t total per
justificar

2.500,00

28.000,00

700,00

1.885,00

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
8. Atorgar diverses subvencions de la convocatòria ordinària 2016 del Servei
d'Educació.
Identificació de l’expedient
Expedient

Atorgament de subvencions per a entitats que realitzen
activitats o programes de caràcter educatiu al municipi de
Badalona durant l’any 2016

Òrgan que proposa

Junta de Govern Local

Òrgan que resol

Alcaldessa

Procediment per a

L’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució és la
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l’adjudicació
Expedient

Junta de Govern Local i la resolució de concessió és
competència de l’alcaldia.
Exp. 67S01-2016

Caràcter

Definitiu. Exhaureix la via administrativa.

Antecedents
1. L’Ajuntament Ple va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions municipals destinades a entitats que realitzin activitats o
programes de caràcter educatiu durant l’any 2016 en data 31/05/2016 i l’alcaldessa va
dictar en data 11/08/2016 una resolució d’acord amb la qual es convoca el concurs
públic per a la concessió de subvencions destinades a entitats que realitzin activitats o
programes de caràcter educatiu i juvenil a Badalona durant l’any 2016.
2. Aquestes bases van ser sotmeses a exposició pública mitjançant anunci publicat en el
BOP, al tauler d’anuncis i web municipal, així com al DOGC d’acord amb l’article 124
del ROAS en relació amb l’article 48 de la LRJPAC. Aquestes bases es van considerar
aprovades definitivament perquè durant el termini d’exposició pública no es va presentar
cap al·legació, per aplicació anàloga de les previsions de l’article 65.1 del ROAS.
3. En els expedients d’atorgament de subvencions que es relacionen es contenen els
informes tècnics i jurídics corresponents que conclouen que les entitats reuneixen els
requisits exigits a les bases específiques reguladores i en la normativa concordant:
Exp
082200SOLSUB2016/000001
082200SOLSUB2016/000002
082200SOLSUB2016/000004
082200SOLSUB2016/000005
082200SOLSUB2016/000006
082200SOLSUB2016/000007
082200SOLSUB2016/000008
082200SOLSUB2016/000009

Interessat
AMPA ESCOLES MINGUELLA

Nif
G5896908-0

AMPA VENTOS MIR

G0885347-5

INSTITUT ENRIC BORRAS

S5800017-E

Objecte
Subvenció convocatoria
ordinària Educació 2016
Subvenció concurs
Educació - E-1
Subvenció E1

ASSOCIACIO LA ROTLLANA

G5968578-4

Subvenció E5

ORFEO BADALONI

G5853350-6

Subvenció Orfeó Badaloní
2016 E3
Subvenció El Micaquer

EL MICAQUER ESPLAI I TEMPS G5950064-5
LLIURE DIPLODOCUS
FUNDACIO PRIVADA PERE CLOSA
G6164511-5
CEIP RAFAEL ALBERTI

Q5855215-I

Subvenció E5
Subvenció CEIP Rafael
Alberti 2016 E1

4. Aquesta aprovació queda condicionada a la posterior fiscalització de la Intervenció
Municipal amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Exp
082200-SOLSUB2016/000001
082200-SOLSUB2016/000005
082200-SOLSUB2016/000002
082200-SOLSUB2016/000006
082200-SOLSUB2016/000007
082200-SOLSUB2016/000004
082200-SOLSUB2016/000008
082200-SOLSUB2016/000009

Op
12016000047880/1
12016000048464/1
12016000048133/1
12016000047886/1
12016000047883/1
12016000047882/1
12016000047881/1
12016000047887/1

Tipus
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC

Aplicació pressupostària
2016 N 321 3200 48906
2016 N 321 3200 48906
2016 N 321 3200 48906
2016 N 321 3200 48906
2016 N 321 3200 48906
2016 N 321 3200 48906
2016 N 321 3200 48906
2016 N 321 3200 48906

Import
300,00
1.675,00
300,00
5.500,00
2.150,00
300,00
8.125,00
300,00

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 d’atorgament de les subvencions en règim de
concurrència competitiva.
2. Segons el que disposa l’art. 118 del ROAS, les subvencions tenen per objecte la
disposició gratuïta de fons públics que els ens locals o els seus organismes autònoms
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3.

4.

5.

atorguen a persones o entitats públiques o privades per fomentar una activitat d’utilitat
o interès social o per promoure la consecució d’un fi públic. Les formes d’atorgament
de les subvencions, segons el que disposa l’art. 125 del ROAS, poden ser per medi de
convocatòria de concurs públic o bé es podran atorgar directament quan estiguin
previstes singularment al pressupost de l’entitat.
L’art. 122.1 del 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.
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.
Per valorar l’impacte real en relació amb les competències dels ens locals catalans de
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local, que és una llei ordinària de caràcter bàsic que modifica la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, cal tenir present la normativa bàsica
estatal de règim local i la normativa de règim local catalana, però també la normativa
sectorial estatal i, en particular, la normativa sectorial catalana en les matèries en què
la Generalitat de Catalunya té reconegudes competències.
Amb caràcter previ cal recordar que fins a l’entrada en vigor de l’LRSAL molts ens
locals, quan no tenien reconeguda expressament una competència per llei feien ús de
la cobertura que proporcionava l’anterior art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL).
Aquest article permetia als ens locals el desenvolupament d’activitats complementàries
a les pròpies d’altres administracions públiques en matèries tan diverses com:
l’educació, la sanitat, la promoció de la dona, etc. I conseqüentment, amb aquesta
habilitació genèrica els ens locals podien prestar, entre d’altres, determinats serveis
juvenils.
A partir de l’entrada en vigor de l’LRSAL quan una competència és de la comunitat
autònoma amb caràcter exclusiu o concurrent ho és a determinats efectes. Si és una
competència exclusiva, el seu exercici, en principi, quedaria “blindat” davant de
possibles actuacions d’altres administracions públiques. I si la competència és
compartida o concurrent, en la parcel·la sobre la que fos competent succeiria el mateix.
Del mateix parer és el professor VELASCO CABALLERO per a qui “aquesta
interpretació seria la més coherent amb la previsió constitucional de diferències
competencials entre els diferents estatuts d’autonomia, encara que la jurisprudència
que va formant el Tribunal Constitucional a partir de la STC 31/2010 no sembla anar
en aquesta línia (SSTC 103/2013 i 143/2013)”.
En conseqüència, és possible sostenir raonablement que quan l’LRSAL treu del llistat
de matèries de l’art. 25.2 de l’LRBRL algunes matèries que fins ara eren “d’interès
local”, o ja no permet l’exercici de competències a través de la cobertura que
proporcionava l’anterior art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL), la conseqüència
és que l’Estat ja no exigeix a les comunitats autònomes que atribueixin competències
en aquestes matèries. I que, per tant, l’Estat redueix la garantia mínima de l’autonomia
municipal comuna per a tota Espanya. Però, òbviament, això no impedeix que cada
comunitat autònoma mantingui, i fins i tot reforci, les competències del seus municipis.
Amb aquesta interpretació, considerem que és perfectament lícit mantenir que malgrat
l’entrada en vigor de l’LRSAL, i els canvis que s’han introduït en l’LRBRL, els municipis
continuaran sent titulars de les competències que actualment els atribueixen les lleis
sectorials de l’Estat o de les Comunitats autònomes, que hagin estat aprovades en
virtut de les seves competències.
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6.

7.

La Nota explicativa sobre l’aplicació a Catalunya de determinats aspectes de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local
disposa que “una llei sectorial autonòmica, a l’empara de l’àmbit competencial
corresponent que preveu l’EAC, que en data de l’entrada en vigor de la LRSAL ja
atribueix competències, pròpies o delegades, a l’ens local per a la prestació de serveis
públics, ha de ser respectada”.
L’article 159 de la llei 12/2009, d’Educació, atorga les següents competències als ens
locals:
1. Els municipis participen en el govern dels centres educatius que presten el Servei
d'Educació de Catalunya per mitjà de la presència en els consells escolars, i també en
la programació general de l’ensenyament, sens perjudici de les altres competències
que els atribueix l’apartat 3.
2. Els ens locals poden crear centres propis per mitjà de convenis amb el
Departament, d'acord amb la programació de l’oferta educativa.
3. Correspon als municipis:
a) Participar en les funcions que corresponen a l'Administració de la Generalitat en els
diferents aspectes del sistema educatiu i, especialment, en les matèries següents:
Primer. La determinació de l’oferta educativa de l’àmbit territorial pels procediments
establerts per reglament.
Segon. El procés d’admissió en els centres que presten el Servei d'Educació de
Catalunya de llur territori, per mitjà, si escau, de les oficines municipals
d’escolarització.
Tercer. L’establiment de mesures que permetin als centres portar a terme activitats
extraescolars promogudes per l'Administració educativa, i la coordinació d’aquestes
activitats.
Quart. La programació dels ensenyaments de formació professional i la coordinació
amb l'entorn territorial i empresarial, i el foment de la implicació dels agents territorials i
socials en el compromís educatiu de tota la societat.
Cinquè. La vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria.
Sisè. L’aplicació dels programes d’avaluació, i el coneixement dels resultats.
Setè. La promoció i l’aplicació de programes dirigits a alumnes de famílies
d’immigrants o transeünts.
Vuitè. L’establiment de programes i altres fórmules de col·laboració amb les
associacions de mares i pares d’alumnes per a estimular i donar suport a les famílies
en el compromís amb el procés educatiu dels fills.
Novè. El desenvolupament de programes de qualificació professional inicial.
Desè. La determinació del calendari escolar.
b) Organitzar i gestionar els centres propis.
c) Gestionar l’admissió d’alumnes en els ensenyaments del primer cicle d’educació
infantil, i establir-ne el procediment i els barems, d’acord amb el que estableix l’article
47.6.
d) Cooperar amb l'Administració de la Generalitat en la creació, la construcció i el
manteniment dels centres educatius públics.
e) Garantir la coordinació dels serveis socials amb els serveis educatius amb l’objectiu
de vetllar per l’interès superior de l'infant.
f) Vetllar pel compliment d’aquesta llei i de la normativa que la desplega.
4. A petició dels ens locals, i d’acord amb la programació educativa, es poden delegar
competències per a crear, organitzar i gestionar centres públics que imparteixin el
primer cicle d’educació infantil, ensenyaments artístics o educació d’adults.
5. Els consells comarcals poden assumir la gestió dels serveis de transport, dels
serveis de menjador escolar i d’altres serveis escolars, d’acord amb el que s’estableixi
per reglament.
6. Els municipis, per a exercir les competències en matèria d’educació, poden rebre
suport, sens perjudici del que estableix l’apartat 5, dels altres ens locals.
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8.

L’activitat de foment és una activitat de competència municipal reconeguda amb
caràcter bàsic a l’art. 25.1 de la LBRL, en la redacció vigent actualment, que assenyala
que el municipi podrà promoure tota mena d’activitats que contribueixin a satisfer les
necessitats i les aspiracions de la comunitat veïnal, en clara connexió amb el principi
d’autonomia local reconegut a l’art. 137 de la Constitució. A Catalunya, l’activitat de
foment es troba regulada als arts. 239 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (en endavant TRLMRLC).
9. En relació amb la competència municipal per atorgar les subvencions ordinàries a
entitats que realitzen activitats educatives durant 2016 cal tenir present que atorgar les
subvencions per a activitats extraordinàries del centre docent, (col·laboració del centre
docent amb entitats de l’entorn) és competència pròpia de l’Ajuntament, atès que a
l’article 240 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 i, en el mateix sentit, a l’article 122.1 del
ROAS, tots dos en relació a l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions (en endavant LGS). es 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.
10. L’annex IV de les Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Badalona conté
la regulació transitòria de les subvencions.
11. L’article 5 de l’Annex IV de les BEP estableix quins són els requisits generals
d’atorgament de les subvencions, especificant el que tot expedient de concessió de
subvencions haurà de determinar.
12. L’Ajuntament Ple va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions municipals destinades a entitats que realitzin activitats o
programes de caràcter educatiu durant l’any 2016 en data 31/05/2016 i l’alcaldessa va
dictar en data 11/08/2016 una resolució d’acord amb la qual es convoca el concurs
públic per a la concessió de subvencions destinades a entitats que realitzin activitats o
programes de caràcter educatiu al municipi de Badalona durant l’any 2016.
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.
14. 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 de
l’alcaldia o, en el seu cas, dels regidors que tinguin delegada la competència per raó
de l’import de la despesa en el moment de la seva concessió.
15. Aquesta aprovació queda condicionada a la posterior fiscalització de la Intervenció
Municipal.
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 la Junta de Govern Local pot adoptar la present proposta i la
converteixi en acord:
PRIMER.- PROPOSAR a l’Alcaldessa aprovar la proposta de concessió de subvencions en
règim de concurrència competitiva per a entitats que realitzen activitats o programes de
caràcter educatiu al municipi de Badalona durant l’any 2016, que a continuació es
relacionen:
Exp
082200SOLSUB2016/000001
082200SOLSUB2016/000002
082200-

Interessat
AMPA ESCOLES MINGUELLA

Nif
G5896908-0

AMPA VENTOS MIR

G0885347-5

INSTITUT ENRIC BORRAS

S5800017-E
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Exp
SOLSUB2016/000004
082200SOLSUB2016/000005
082200SOLSUB2016/000006
082200SOLSUB2016/000007
082200SOLSUB2016/000008
082200SOLSUB2016/000009

Interessat

Nif

ASSOCIACIO LA ROTLLANA

G5968578-4

ORFEO BADALONI

G5853350-6

EL MICAQUER ESPLAI I TEMPS G5950064-5
LLIURE DIPLODOCUS
FUNDACIO PRIVADA PERE CLOSA
G6164511-5
CEIP RAFAEL ALBERTI

Q5855215-I

Objecte
Educació - E-1
Subvenció concurs
Educació - E-5
Subvenció Orfeó Badaloní
2016 E3
Subvenció E2
Subvenció E5
Subvenció CEIP Rafael
Alberti 2016 E1

SEGON.- L’aprovacció de la despesa dels expedients de concessió de subvencions
relacionats a continuació queda condicionada a la posterior fiscalització i aprovació per part
de la Intervenció Municipal:
Exp
082200-SOLSUB2016/000001
082200-SOLSUB2016/000005
082200-SOLSUB2016/000002
082200-SOLSUB2016/000006
082200-SOLSUB2016/000007
082200-SOLSUB2016/000004
082200-SOLSUB2016/000008
082200-SOLSUB2016/000009

Op
12016000047880/1
12016000048464/1
12016000048133/1
12016000047886/1
12016000047883/1
12016000047882/1
12016000047881/1
12016000047887/1

Tipus
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC

Aplicació pressupostària
2016 N 321 3200 48906
2016 N 321 3200 48906
2016 N 321 3200 48906
2016 N 321 3200 48906
2016 N 321 3200 48906
2016 N 321 3200 48906
2016 N 321 3200 48906
2016 N 321 3200 48906

Import
300,00
1.675,00
300,00
5.500,00
2.150,00
300,00
8.125,00
300,00

Votació:
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
9. Atorgar diverses subvencions de la convocatòria ordinària 2016 del Servei
d'Educació (Socialització de llibres de text).
Identificació de l’expedient
Expedient

Atorgament de subvencions per al foment de la socialització
dels llibres de text i material didàctic que s’utilitzaran durant
el curs 2016-2017 al municipi de Badalona

Òrgan que proposa

Junta de Govern Local

Òrgan que resol

Alcaldessa

Procediment per a
l’adjudicació
Expedient

L’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució és la
Junta de Govern Local i la resolució de concessió és
competència de l’alcaldia.
Exp. 142S10-2016

Caràcter

Definitiu. Exhaureix la via administrativa.

Antecedents
1. L’Ajuntament Ple va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions per al foment de la socialització dels llibres de text i
material didàctic que s’utilitzaran durant el curs 2016-2017 al municipi de Badalona
per l’any 2016, en data 28/06/2016 i l’alcaldessa va dictar en data 15/09/2016 una
resolució d’acord amb la qual es convoca el concurs públic per a la concessió de
subvencions per al foment de la socialització dels llibres de text i material didàctic
que s’utilitzaran durant el curs 2016-2017 al municipi de Badalona.
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2. Aquestes bases van ser sotmeses a exposició pública mitjançant anunci publicat en
el BOP, al tauler d’anuncis i web municipal, així com al DOGC d’acord amb
l’article 124 del ROAS en relació amb l’article 48 de la LRJPAC. Aquestes bases es
van considerar aprovades definitivament perquè durant el termini d’exposició
pública no es va presentar cap al·legació, per aplicació anàloga de les previsions
de l’article 65.1 del ROAS.
3. En els expedients d’atorgament de subvencions que es relacionen es contenen els
informes tècnics i jurídics corresponents que conclouen que les entitats reuneixen
els requisits exigits a les bases específiques reguladores i en la normativa
concordant:
082200SOLSUB2016/000010
082200SOLSUB2016/000011
082200SOLSUB2016/000012
082200SOLSUB2016/000013
082200SOLSUB2016/000014
082200SOLSUB2016/000016
082200SOLSUB2016/000017

Interessat
APA COL.LEGI ESPECIAL LLEVANT

Nif
G5984978-6

COL.LEGI MARGARIDA XIRGU

Q5855461-I

CEIP JOAN LLONGUERAS

Q5855114-D

Objecte
Subvenció Lliibres de text
2016
Subvenció LLibres Text
Escola Rafael Alberti
Subvenció LLibres de text
2016
Subvenció Lliibres de text
2016
Subvenció Lliibres de text
2016
Subvenció LLibres de text
2016 Escola Lola Anglada
Subvenció LLibres de text
2016
AMPA
Escoles
Minguella
Subvenció llibres de text
2016 Ampa ceip Ventós
Mir
Subvenció llibres de text
2016 Escola Alexandre
Gali - NIF -5855597J
Subvenció llibres text 2016
AMPA Pere de Tera
Subvenció llibres de text
2016 Escola Feliu Vegués
Subvenció llibres de text
2016 AMPA Gitanjali
Subvenció llibres de text
2016
Subvenció llibres de text
2016
Subvencions llibres de text

CEIP RAFAEL ALBERTI

Q5855215-I

CP MERCE RODOREDA

Q5855109-D

AMPA CEIP PROGRES

G6244022-7

ESCOLA BADALONA PORT

Q0801799-H

Subvenció llibres text 2016

CP JOSEP BOADA

Q5855874-C

Subvenció llibres text 2016

CEIP ARTUR MARTORELL

Q5856138-B

CEIP ITACA

Q5856194-E

CEIP SALVADOR ESPRIU

Q5856351-A

CP LLIBERTAT

Q5855226-F

CP LLORENS ARTIGAS

Q5855386-H

COL.LEGI ANTONI BOTEY

Q5855498-A

Subvenció llibres de text
2016 CEIP Artur Martorell
Subvenció Lliibres de text
2016
Subvenció Lliibres de text
2016
Subvenció Lliibres de text
2016
Subvenció Lliibres de text
2016
Subvenció llibres de text
2016 - Antoni Botey
Subvenció llibres de text
2016 - Isaac Albeniz

APA DE L'INSTITUT DE FORMACIO G5897926-1
PROFESSIONAL I ENSENYAMENT
CEIP LOLA ANGLADA
Q5855319-I
AMPA ESCOLES MINGUELLA

G5896908-0

082200SOLSUB2016/000018

AMPA VENTOS MIR

G0885347-5

082200SOLSUB2016/000019

ESCOLA ALEXANDRE GALI

Q5888897-E

082200SOLSUB2016/000020
082200SOLSUB2016/000021
082200SOLSUB2016/000022
082200SOLSUB2016/000023
082200SOLSUB2016/000024
082200SOLSUB2016/000025
082200SOLSUB2016/000026
082200SOLSUB2016/000027
082200SOLSUB2016/000028
082200SOLSUB2016/000029
082200SOLSUB2016/000030
082200SOLSUB2016/000031
082200SOLSUB2016/000032
082200SOLSUB2016/000033
082200SOLSUB2016/000034

AMPA CEIP PERE DE TERA

G6397351-5

ESCOLA FELIU VEGUES

Q5855298-E

ASSOCIACIO DE PARES D ALUMNES G5893454-8
COL-LEGI PUBLIC GITANJALI
AMPA ESCOLA SANT JORDI
G5879226-8

ASSOCIACIO DE MARES I PARES G5974741-0
D'ALUMNES DE L'INSTITUT ISAAC AL

Junta de Govern Local. Acta sessió núm. 30 / 27-12-2016

29

Secretaria General

082200SOLSUB2016/000035
082200SOLSUB2016/000036
082200SOLSUB2016/000037
082200SOLSUB2016/000038
082200SOLSUB2016/000039
082200SOLSUB2016/000040
082200SOLSUB2016/000041

Interessat
ESCOLA JOAN CORET

Nif
Q5855303-C

ESCOLA MIGUEL HERNANDEZ

Q5855739-H

AMPA CEIP PAU PICASSO

G5894925-6

SES BADALONA

S0800037-D

AMPA ESCOLA BUFALA

G6358445-2

AMPA JUNGFRAU

G5803807-6

CEIP PLANAS I CASALS

Q5855648-A

Objecte
Subvenció llibres de text
2016- Joan Coret
Suibvencií llibres de text
2016 - Miguel Hernàndez
Subvenció llibres de text
2016 - Pau Picasso
Subvenció llibres de text SI
Badalona
Subvenció llibres de text
2016 - AMPA ESCOLA
BUFALÀ
Subvenció llibres de text
2016 Jungfrau
Sol.licitud

4. Aquesta aprovació queda condicionada a la posterior fiscalització de la Intervenció
Municipal amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Exp
082200-SOLSUB2016/000026
082200-SOLSUB2016/000025
082200-SOLSUB2016/000024
082200-SOLSUB2016/000023
082200-SOLSUB2016/000022
082200-SOLSUB2016/000021
082200-SOLSUB2016/000020
082200-SOLSUB2016/000019
082200-SOLSUB2016/000018
082200-SOLSUB2016/000017
082200-SOLSUB2016/000016
082200-SOLSUB2016/000014
082200-SOLSUB2016/000013
082200-SOLSUB2016/000012
082200-SOLSUB2016/000034
082200-SOLSUB2016/000010
082200-SOLSUB2016/000011
082200-SOLSUB2016/000027
082200-SOLSUB2016/000040
082200-SOLSUB2016/000039
082200-SOLSUB2016/000038
082200-SOLSUB2016/000037
082200-SOLSUB2016/000036
082200-SOLSUB2016/000035
082200-SOLSUB2016/000028
082200-SOLSUB2016/000029
082200-SOLSUB2016/000030
082200-SOLSUB2016/000031
082200-SOLSUB2016/000032
082200-SOLSUB2016/000033
082200-SOLSUB2016/000041

Op
12016000048132/1
12016000048131/1
12016000048130/1
12016000048129/1
12016000048084/1
12016000048081/1
12016000048080/1
12016000048077/1
12016000048073/1
12016000048071/1
12016000048069/1
12016000048065/1
12016000048064/1
12016000048063/1
12016000048061/1
12016000048059/1
12016000048057/1
12016000048056/1
12016000048052/1
12016000048021/1
12016000047995/1
12016000047976/1
12016000047975/1
12016000047974/1
12016000047964/1
12016000047955/1
12016000047954/1
12016000047953/1
12016000047952/1
12016000047951/1
12016000047950/1

Tipus
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC

Aplicació pressupostària
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906

Import
1.568,79
2.297,20
8.135,52
2.552,00
8.661,82
1.503,12
8.947,64
4.344,08
7.295,55
2.507,00
2.675,00
10.589,63
12.620,77
868,08
3.802,30
2.288,52
8.565,00
12.308,98
5.524,13
9.167,96
2.896,24
2.896,20
2.896,00
1.212,74
1.311,74
2.896,23
2.896,20
4.000,00
21.406,75
7.000,00
3.620,80

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 d’atorgament de les subvencions en règim de
concurrència competitiva.
2. Segons el que disposa l’art. 118 del ROAS, les subvencions tenen per objecte la
disposició gratuïta de fons públics que els ens locals o els seus organismes
autònoms atorguen a persones o entitats públiques o privades per fomentar una
activitat d’utilitat o interès social o per promoure la consecució d’un fi públic. Les
formes d’atorgament de les subvencions, segons el que disposa l’art. 125 del
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ROAS, poden ser per medi de convocatòria de concurs públic o bé es podran
atorgar directament quan estiguin previstes singularment al pressupost de l’entitat.
3. L’art. 122.1 del 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.
4. 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.
5. Per valorar l’impacte real en relació amb les competències dels ens locals catalans
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, que és una llei ordinària de caràcter bàsic que modifica la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, cal tenir present la
normativa bàsica estatal de règim local i la normativa de règim local catalana, però
també la normativa sectorial estatal i, en particular, la normativa sectorial catalana
en les matèries en què la Generalitat de Catalunya té reconegudes competències.
Amb caràcter previ cal recordar que fins a l’entrada en vigor de l’LRSAL molts ens
locals, quan no tenien reconeguda expressament una competència per llei feien ús
de la cobertura que proporcionava l’anterior art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per
l’LRSAL). Aquest article permetia als ens locals el desenvolupament d’activitats
complementàries a les pròpies d’altres administracions públiques en matèries tan
diverses com: l’educació, la sanitat, la promoció de la dona, etc. I conseqüentment,
amb aquesta habilitació genèrica els ens locals podien prestar, entre d’altres,
determinats serveis juvenils.
A partir de l’entrada en vigor de l’LRSAL quan una competència és de la comunitat
autònoma amb caràcter exclusiu o concurrent ho és a determinats efectes. Si és
una competència exclusiva, el seu exercici, en principi, quedaria “blindat” davant de
possibles actuacions d’altres administracions públiques. I si la competència és
compartida o concurrent, en la parcel·la sobre la que fos competent succeiria el
mateix. Del mateix parer és el professor VELASCO CABALLERO per a qui
“aquesta interpretació seria la més coherent amb la previsió constitucional de
diferències competencials entre els diferents estatuts d’autonomia, encara que la
jurisprudència que va formant el Tribunal Constitucional a partir de la STC 31/2010
no sembla anar en aquesta línia (SSTC 103/2013 i 143/2013)”.
En conseqüència, és possible sostenir raonablement que quan l’LRSAL treu del
llistat de matèries de l’art. 25.2 de l’LRBRL algunes matèries que fins ara eren
“d’interès local”, o ja no permet l’exercici de competències a través de la cobertura
que proporcionava l’anterior art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL), la
conseqüència és que l’Estat ja no exigeix a les comunitats autònomes que
atribueixin competències en aquestes matèries. I que, per tant, l’Estat redueix la
garantia mínima de l’autonomia municipal comuna per a tota Espanya. Però,
òbviament, això no impedeix que cada comunitat autònoma mantingui, i fins i tot
reforci, les competències del seus municipis.
Amb aquesta interpretació, considerem que és perfectament lícit mantenir que
malgrat l’entrada en vigor de l’LRSAL, i els canvis que s’han introduït en l’LRBRL,
els municipis continuaran sent titulars de les competències que actualment els
atribueixen les lleis sectorials de l’Estat o de les Comunitats autònomes, que hagin
estat aprovades en virtut de les seves competències.
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6. La Nota explicativa sobre l’aplicació a Catalunya de determinats aspectes de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local disposa que “una llei sectorial autonòmica, a l’empara de l’àmbit
competencial corresponent que preveu l’EAC, que en data de l’entrada en vigor de
la LRSAL ja atribueix competències, pròpies o delegades, a l’ens local per a la
prestació de serveis públics, ha de ser respectada”.
7. En relació amb la competència municipal per atorgar les subvencions ordinàries a
entitats que realitzen activitats educatives durant 2016 cal tenir present que atorgar
les subvencions per a activitats extraordinàries del centre docent), col·laboració del
centre docent amb entitats de l’entorn) i projectes de socialització de llibres de text)
és competència pròpia de l’Ajuntament, atès que a l’article 240 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 i, en el mateix sentit, a l’article 122.1 del ROAS, es 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.
Pel que fa a les subvencions per activitats extraordinàries del centre docent i per la
col·laboració del centre docent amb entitats de l’entorn, aquesta competència es
concreta en què els ajuntaments promouen i resolen en relació a l’ús social dels
edificis i instal·lacions dels centres educatius públics dels quals en tinguin la
propietat demanial, fora de l’horari escolar, per part de persones físiques o
jurídiques sense ànim de lucre, per a la realització d’activitats educatius, entre
d’altres, o de caràcter social en relació, tal i com s’ha esmentat, amb l’article 122.1
del ROAS, d’acord amb el qual 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, i atès que no hi ha
ordenança reguladora de les subvencions ni un Pla estratègic municipal.
Pel que fa a les subvencions per projectes de socialització de llibres de text,
aquesta competència es concreta en què (i) de conformitat amb l’art. 159.3 8è de la
LEC correspon als municipis l’establiment de programes i altres fórmules de
col·laboració amb les associacions de mares i pares d’alumnes per a estimular i
donar suport a les famílies en el compromís amb el procés educatiu dels fills i (ii)
d’acord amb l’article 40 de la LEC, en relació als Plans i programes socioeducatius,
estableix que els centres i els ajuntaments, per iniciativa de dos o més centres o
per iniciativa de l’ajuntament corresponent, poden acordar d’elaborar conjuntament
plans o programes socioeducatius que afavoreixin la major integració possible en
l’entorn social dels objectius educatius i socials del centre i una millor coordinació
entre els recursos de les diferents administracions i dels centres mateixos.
El Consell Escolar Municipal, òrgan de participació de la comunitat educativa de la
ciutat, en sessió de data 28 d’octubre de 2008, acorda crear una comissió de treball
amb l’objectiu d’intercanviar experiències a l’entorn dels projectes de socialització
de llibres de text.
En la sessió d’aquesta comissió del 15 de gener de 2009 es va acordar portar a
terme unes jornades inicials dirigides als centres que volien iniciar projectes de
socialització de llibres de text el curs 2010-2011 i es va demanar més suport als
centres, econòmic i/o d’altres tipus de recursos per assolir la socialització de llibres
en tots els centres de la ciutat. Aquesta jornada, valorada positivament pels
assistents, es va portar a terme el 3 de març de 2009.
L’Ajuntament en Ple en sessió de data 30 de juny de 2009 va aprovar per
unanimitat una moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA, a la qual s’hi van
adherir els grups municipals Socialista, Convergència i Unió i Esquerra Republicana
de Catalunya, per a la socialització i la reutilització dels llibres de text escolars,
mitjançant la qual s’instava a crear una convocatòria única per a totes les escoles
públiques i concertades de la ciutat, per tal d’endegar o continuar els plans de
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8.

9.
10.

11.

socialització i reutilització dels llibres de text i material escolar, dotant-la amb la
quantitat de 30.000 euros pel curs 2009-2010 i alhora s’instava a obrir des de l’Àrea
d’Educació, una línia de col·laboració amb la Federació d’Associacions de Mares i
Pares, per tal de difondre i impulsar de forma conjunta la integració de totes les
escoles a aquesta convocatòria. Així mateix es demanava al Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya un increment de l’aportació que ja venia
destinant per aquesta finalitat.
De conformitat amb aquests fonaments de Dret, es va signar l’Acord amb data 2 de
maig de 2005 entre el Departament d’Educació i les Federacions d’associacions de
mares i pares d’alumnes de Catalunya per fomentar la reutilització dels llibres de
text i altre material complementari als centres docents i el Ple de l’Ajuntament en
sessió del mes de juliol de 2004 va incloure l’activitat Socialització de llibres de text
en la convocatòria anual de subvencions ordinàries com a actuació complementària
de les experiències que en aquest sentit s’impulsen des de la Generalitat de
Catalunya amb l’objectiu de subvencionar les despeses corresponents a la gestió
del projecte (estudis preliminars o de millora, creació de bases de dades, despeses
de coordinació, comunicació i transport) i de l’adaptació del material a les
circumstàncies de cada centre i dels seus alumnes (material fungible de folre,
conservació i catalogació, traduccions i adaptacions); no contemplant-se la compra
directa de llibres o material imprès i didàctic o altres ítems subvencionables per la
Generalitat. Aquesta actuació es contempla, amb aquests requisits, en les
convocatòries ordinàries de subvencions compreses des de l ‘any 2005 al 2009.
L’activitat de foment és una activitat de competència municipal reconeguda amb
caràcter bàsic a l’art. 25.1 de la LBRL, en la redacció vigent actualment, que
assenyala que el municipi podrà promoure tota mena d’activitats que contribueixin a
satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat veïnal, en clara connexió
amb el principi d’autonomia local reconegut a l’art. 137 de la Constitució. A
Catalunya, l’activitat de foment es troba regulada als arts. 239 i següents del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es va aprovar el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC).
Els ens locals poden atorgar subvencions per a la realització d’activitats o
programes d’utilitat pública o interès social que supleixin o complementin els
serveis que siguin competència seva o que siguin d’interès local, de conformitat
amb el que disposa l’article 240 del TRLMRLC i l’article 122 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, que va aprovar el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals (en endavant ROAS) tots dos en relació a l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions (en endavant LGS).
A la vista dels preceptes esmentats, es desenvolupa l’activitat de foment consistent
en la concessió de subvencions a entitats que realitzen activitats o programes de
caràcter esportiu amb caràcter anual, perquè es tracta d’un servei complementari
de la competència municipal i és d’interès local.
L’annex IV de les Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Badalona
conté la regulació transitòria de les subvencions.
L’article 5 de l’Annex IV de les BEP estableix quins són els requisits generals
d’atorgament de les subvencions, especificant el que tot expedient de concessió de
subvencions haurà de determinar.
L’Ajuntament Ple va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions per al foment de la socialització dels llibres de text i
material didàctic que s’utilitzaran durant el curs 2016-2017 al municipi de Badalona
per l’any 2016, en data 28/06/2016 i l’alcaldessa va dictar en data 15/09/2016 una
resolució d’acord amb la qual es convoca el concurs públic per a la concessió de
subvencions per al foment de la socialització dels llibres de text i material didàctic
que s’utilitzaran durant el curs 2016-2017 al municipi de Badalona.
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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.
13. 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 de l’alcaldia o, en el seu cas, dels regidors que tinguin delegada
la competència per raó de l’import de la despesa en el moment de la seva
concessió.
14. D’acord amb l’art. 214 del RDL 2/2004, de 5 de març, que va aprovar el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient 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. Aquesta aprovació queda condicionada a la posterior fiscalització de la Intervenció
Municipal.
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 la Junta de Govern Local pot adoptar la present proposta i la
converteixi en acord:
PRIMER.- PROPOSAR a l’Alcaldessa aprovar la proposta de concessió de subvencions en
règim de concurrència competitiva per a entitats que realitzen activitats o programes per al
foment de la socialització dels llibres de text i material didàctic que s’utilitzaran durant el
curs 2016-2017 al municipi de Badalona, que a continuació es relacionen:
082200SOLSUB2016/000010
082200SOLSUB2016/000011
082200SOLSUB2016/000012
082200SOLSUB2016/000013
082200SOLSUB2016/000014
082200SOLSUB2016/000016
082200SOLSUB2016/000017

Interessat
APA COL.LEGI ESPECIAL LLEVANT

Nif
G5984978-6

CEIP RAFAEL ALBERTI

Q5855215-I

CP MERCE RODOREDA

Q5855109-D

AMPA CEIP PROGRES

G6244022-7

APA DE L'INSTITUT DE FORMACIO G5897926-1
PROFESSIONAL I ENSENYAMENT
CEIP LOLA ANGLADA
Q5855319-I
AMPA ESCOLES MINGUELLA

G5896908-0

082200SOLSUB2016/000018

AMPA VENTOS MIR

G0885347-5

082200SOLSUB2016/000019

ESCOLA ALEXANDRE GALI

Q5888897-E

082200SOLSUB2016/000020
082200SOLSUB2016/000021
082200SOLSUB2016/000022
082200SOLSUB2016/000023
082200SOLSUB2016/000024
082200SOLSUB2016/000025

AMPA CEIP PERE DE TERA

G6397351-5

ESCOLA FELIU VEGUES

Q5855298-E

ASSOCIACIO DE PARES D ALUMNES G5893454-8
COL-LEGI PUBLIC GITANJALI
AMPA ESCOLA SANT JORDI
G5879226-8
COL.LEGI MARGARIDA XIRGU

Q5855461-I

CEIP JOAN LLONGUERAS

Q5855114-D
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Objecte
Subvenció Lliibres de text
2016
Subvenció LLibres Text
Escola Rafael Alberti
Subvenció LLibres de text
2016
Subvenció Lliibres de text
2016
Subvenció Lliibres de text
2016
Subvenció LLibres de text
2016 Escola Lola Anglada
Subvenció LLibres de text
2016
AMPA
Escoles
Minguella
Subvenció llibres de text
2016 Ampa ceip Ventós
Mir
Subvenció llibres de text
2016 Escola Alexandre
Gali - NIF -5855597J
Subvenció llibres text 2016
AMPA Pere de Tera
Subvenció llibres de text
2016 Escola Feliu Vegués
Subvenció llibres de text
2016 AMPA Gitanjali
Subvenció llibres de text
2016
Subvenció llibres de text
2016
Subvencions llibres de text
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082200SOLSUB2016/000026
082200SOLSUB2016/000027
082200SOLSUB2016/000028
082200SOLSUB2016/000029
082200SOLSUB2016/000030
082200SOLSUB2016/000031
082200SOLSUB2016/000032
082200SOLSUB2016/000033
082200SOLSUB2016/000034
082200SOLSUB2016/000035
082200SOLSUB2016/000036
082200SOLSUB2016/000037
082200SOLSUB2016/000038
082200SOLSUB2016/000039
082200SOLSUB2016/000040
082200SOLSUB2016/000041

Interessat
ESCOLA BADALONA PORT

Nif
Q0801799-H

Objecte
Subvenció llibres text 2016

CP JOSEP BOADA

Q5855874-C

Subvenció llibres text 2016

CEIP ARTUR MARTORELL

Q5856138-B

CEIP ITACA

Q5856194-E

CEIP SALVADOR ESPRIU

Q5856351-A

CP LLIBERTAT

Q5855226-F

CP LLORENS ARTIGAS

Q5855386-H

COL.LEGI ANTONI BOTEY

Q5855498-A

Subvenció llibres de text
2016 CEIP Artur Martorell
Subvenció Lliibres de text
2016
Subvenció Lliibres de text
2016
Subvenció Lliibres de text
2016
Subvenció Lliibres de text
2016
Subvenció llibres de text
2016 - Antoni Botey
Subvenció llibres de text
2016 - Isaac Albeniz
Subvenció llibres de text
2016- Joan Coret
Suibvencií llibres de text
2016 - Miguel Hernàndez
Subvenció llibres de text
2016 - Pau Picasso
Subvenció llibres de text SI
Badalona
Subvenció llibres de text
2016 - AMPA ESCOLA
BUFALÀ
Subvenció llibres de text
2016 Jungfrau
Sol.licitud

ASSOCIACIO DE MARES I PARES G5974741-0
D'ALUMNES DE L'INSTITUT ISAAC AL
ESCOLA JOAN CORET
Q5855303-C
ESCOLA MIGUEL HERNANDEZ

Q5855739-H

AMPA CEIP PAU PICASSO

G5894925-6

SES BADALONA

S0800037-D

AMPA ESCOLA BUFALA

G6358445-2

AMPA JUNGFRAU

G5803807-6

CEIP PLANAS I CASALS

Q5855648-A

SEGON.- L’aprovació de la despesa dels expedients de concessió de subvencions
relacionats a continuació queda condicionada a la posterior fiscalització i aprovació per part
de la Intervenció Municipal:
Exp
082200-SOLSUB2016/000026
082200-SOLSUB2016/000025
082200-SOLSUB2016/000024
082200-SOLSUB2016/000023
082200-SOLSUB2016/000022
082200-SOLSUB2016/000021
082200-SOLSUB2016/000020
082200-SOLSUB2016/000019
082200-SOLSUB2016/000018
082200-SOLSUB2016/000017
082200-SOLSUB2016/000016
082200-SOLSUB2016/000014
082200-SOLSUB2016/000013
082200-SOLSUB2016/000012
082200-SOLSUB2016/000034
082200-SOLSUB2016/000010
082200-SOLSUB2016/000011
082200-SOLSUB2016/000027
082200-SOLSUB2016/000040
082200-SOLSUB2016/000039
082200-SOLSUB2016/000038
082200-SOLSUB2016/000037
082200-SOLSUB2016/000036
082200-SOLSUB2016/000035

Op
12016000048132/1
12016000048131/1
12016000048130/1
12016000048129/1
12016000048084/1
12016000048081/1
12016000048080/1
12016000048077/1
12016000048073/1
12016000048071/1
12016000048069/1
12016000048065/1
12016000048064/1
12016000048063/1
12016000048061/1
12016000048059/1
12016000048057/1
12016000048056/1
12016000048052/1
12016000048021/1
12016000047995/1
12016000047976/1
12016000047975/1
12016000047974/1

Tipus
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC

Aplicació pressupostària
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
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Import
1.568,79
2.297,20
8.135,52
2.552,00
8.661,82
1.503,12
8.947,64
4.344,08
7.295,55
2.507,00
2.675,00
10.589,63
12.620,77
868,08
3.802,30
2.288,52
8.565,00
12.308,98
5.524,13
9.167,96
2.896,24
2.896,20
2.896,00
1.212,74
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Exp
082200-SOLSUB2016/000028
082200-SOLSUB2016/000029
082200-SOLSUB2016/000030
082200-SOLSUB2016/000031
082200-SOLSUB2016/000032
082200-SOLSUB2016/000033
082200-SOLSUB2016/000041

Op
12016000047964/1
12016000047955/1
12016000047954/1
12016000047953/1
12016000047952/1
12016000047951/1
12016000047950/1

Tipus
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC

Aplicació pressupostària
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906
2016 N 321 3204 48906

Import
1.311,74
2.896,23
2.896,20
4.000,00
21.406,75
7.000,00
3.620,80

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
10. Atorgar diverses subvencions de la convocatòria ordinària 2016 del Servei
d'Esports.
Identificació de l’expedient
Expedient

Atorgament de subvencions per a entitats que realitzen
activitats o programes de caràcter esportiu al municipi de
Badalona durant l’any 2016

Òrgan que proposa

Junta de Govern Local

Òrgan que resol

Alcaldessa

Procediment per a
l’adjudicació
Expedient

L’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució és la
Junta de Govern Local i la resolució de concessió és
competència de l’alcaldia.
Exp. 72/S02-2016

Caràcter

Definitiu. Exhaureix la via administrativa.

Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores
de la concessió de subvencions municipals destinades a entitats que realitzin
activitats o programes de caràcter esportiu durant l’any 2016 en data 31/05/2016 i
l’alcaldessa va dictar en data 11/08/2016 una resolució d’acord amb la qual es
convoca el concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a entitats
que realitzin activitats o programes de caràcter esportiu a Badalona durant l’any
2016.
2. Aquestes bases van ser sotmeses a exposició pública mitjançant anunci publicat en
el BOP, al tauler d’anuncis i web municipal, d’acord amb l’article 124 del ROAS en
relació amb l’article 48 de la LRJPAC.
3. En els expedients d’atorgament de subvencions que es relacionen es contenen els
informes tècnics i jurídics corresponents que conclouen que les entitats reuneixen
els requisits exigits a les bases específiques reguladores i en la normativa
concordant:
Exp
082100SOLSUB2016/000016
082100SOLSUB2016/000018
082100SOLSUB2016/000020
082100SOLSUB2016/000033
082100-

Interessat
Nif
CLUB D ESCACS SANT JOSEP DE G6137724-8
BADALONA
CLUB PETANCA CARPI
G6020875-8
AGRUPACIO
EXCURSIONISTA G5911454-6
BUFALA
CLUB FUTBOL LLOREDA
G5949365-0
BADALONA

SHAHEEN'S

CRICKET G6616345-2
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Objecte
Subvenció
d'Esports 2016
Subvenció
Esports 2016
Subvenció
Esports 2016
Subvenció
d'Esports 2016
Subvenció

ordinària
ordinària
ordinària
ordinària
ordinària
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Exp
SOLSUB2016/000046
082100SOLSUB2016/000026

Interessat
Nif
CLUB
CLUB DE FUTBOL UNIFICACION DE G6139816-0
LLEFIA

Objecte
d'Esports 2016
Subvenció
d'Esports 2016

ordinària

4. La Intervenció municipal ha fiscalitzat els expedients i ha emès un informe
favorable amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Exp
082100-SOLSUB2016/000026
082100-SOLSUB2016/000020
082100-SOLSUB2016/000018
082100-SOLSUB2016/000033
082100-SOLSUB2016/000046
082100-SOLSUB2016/000016

Op
12016000047643/1
12016000047635/1
12016000047632/1
12016000047629/1
12016000047734/1
12016000047628/1

Tipus
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC

Aplicació pressupostària
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906

Import
5.856,85
1.272,05
762,15
2.940,18
245,81
2.500,00

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 d’atorgament de les subvencions en règim de
concurrència competitiva.
2. Segons el que disposa l’art. 118 del ROAS, les subvencions tenen per objecte la
disposició gratuïta de fons públics que els ens locals o els seus organismes
autònoms atorguen a persones o entitats públiques o privades per fomentar una
activitat d’utilitat o interès social o per promoure la consecució d’un fi públic. Les
formes d’atorgament de les subvencions, segons el que disposa l’art. 125 del
ROAS, poden ser per medi de convocatòria de concurs públic o bé es podran
atorgar directament quan estiguin previstes singularment al pressupost de l’entitat.
3. L’art. 122.1 del 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.
4. 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.
5. Per valorar l’impacte real en relació amb les competències dels ens locals catalans
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, que és una llei ordinària de caràcter bàsic que modifica la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, cal tenir present la
normativa bàsica estatal de règim local i la normativa de règim local catalana, però
també la normativa sectorial estatal i, en particular, la normativa sectorial catalana
en les matèries en què la Generalitat de Catalunya té reconegudes competències.
Amb caràcter previ cal recordar que fins a l’entrada en vigor de l’LRSAL molts ens
locals, quan no tenien reconeguda expressament una competència per llei feien ús
de la cobertura que proporcionava l’anterior art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per
l’LRSAL). Aquest article permetia als ens locals el desenvolupament d’activitats
complementàries a les pròpies d’altres administracions públiques en matèries tan
diverses com: l’educació, la sanitat, la promoció de la dona, etc. I conseqüentment,
amb aquesta habilitació genèrica els ens locals podien prestar, entre d’altres,
determinats serveis juvenils.
A partir de l’entrada en vigor de l’LRSAL quan una competència és de la comunitat
autònoma amb caràcter exclusiu o concurrent ho és a determinats efectes. Si és
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una competència exclusiva, el seu exercici, en principi, quedaria “blindat” davant de
possibles actuacions d’altres administracions públiques. I si la competència és
compartida o concurrent, en la parcel·la sobre la que fos competent succeiria el
mateix. Del mateix parer és el professor VELASCO CABALLERO per a qui
“aquesta interpretació seria ... la més coherent amb la previsió constitucional de
diferències competencials entre els diferents estatuts d’autonomia, encara que la
jurisprudència que va formant el Tribunal Constitucional a partir de la STC 31/2010
no sembla anar en aquesta línia (SSTC 103/2013 i 143/2013)”.
En conseqüència, és possible sostenir raonablement que quan l’LRSAL treu del
llistat de matèries de l’art. 25.2 de l’LRBRL algunes matèries que fins ara eren
“d’interès local”, o ja no permet l’exercici de competències a través de la cobertura
que proporcionava l’anterior art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL), la
conseqüència és que l’Estat ja no exigeix a les comunitats autònomes que
atribueixin competències en aquestes matèries. I que, per tant, l’Estat redueix la
garantia mínima de l’autonomia municipal comuna per a tota Espanya. Però,
òbviament, això no impedeix que cada comunitat autònoma mantingui, i fins i tot
reforci, les competències del seus municipis.
Amb aquesta interpretació, considerem que és perfectament lícit mantenir que
malgrat l’entrada en vigor de l’LRSAL, i els canvis que s’han introduït en l’LRBRL,
els municipis continuaran sent titulars de les competències que actualment els
atribueixen les lleis sectorials de l’Estat o de les Comunitats autònomes, que hagin
estat aprovades en virtut de les seves competències.
6. La Nota explicativa sobre l’aplicació a Catalunya de determinats aspectes de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local disposa que “una llei sectorial autonòmica, a l’empara de l’àmbit
competencial corresponent que preveu l’EAC, que en data de l’entrada en vigor de
la LRSAL ja atribueix competències, pròpies o delegades, a l’ens local per a la
prestació de serveis públics, ha de ser respectada”.
7. En relació amb la competència municipal per atorgar les subvencions ordinàries a
entitats que realitzen activitats esportives durant 2016 cal tenir presents les
referències legals següents:
- 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”.
- 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, entre
d’altres, sobre la regulació i la gestió dels equipaments esportius i d’oci i promoció
d’activitats.
- L’art. 39 TULE desenvolupa la competència autonòmica i estableix les
competències pròpies dels 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.”
8. L’activitat de foment és una activitat de competència municipal reconeguda amb
caràcter bàsic a l’art. 25.1 de la LBRL, en la redacció vigent actualment, que
assenyala que el municipi podrà promoure tota mena d’activitats que contribueixin a
satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat veïnal, en clara connexió
amb el principi d’autonomia local reconegut a l’art. 137 de la Constitució. A
Catalunya, l’activitat de foment es troba regulada als arts. 239 i següents del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es va aprovar el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC).
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9.
10.

11.

12.

13.

Els ens locals poden atorgar subvencions per a la realització d’activitats o
programes d’utilitat pública o interès social que supleixin o complementin els
serveis que siguin competència seva o que siguin d’interès local, de conformitat
amb el que disposa l’article 240 del TRLMRLC i l’article 122 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, que va aprovar el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals (en endavant ROAS) tots dos en relació a l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions (en endavant LGS).
A la vista dels preceptes esmentats, es desenvolupa l’activitat de foment consistent
en la concessió de subvencions a entitats que realitzen activitats o programes de
caràcter esportiu amb caràcter anual, perquè es tracta d’un servei complementari
de la competència municipal i és d’interès local.
L’annex IV de les Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Badalona
conté la regulació transitòria de les subvencions.
L’article 5 de l’Annex IV de les BEP estableix quins són els requisits generals
d’atorgament de les subvencions, especificant el que tot expedient de concessió de
subvencions haurà de determinar.
L’Ajuntament Ple va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions municipals destinades a entitats que realitzin activitats o
programes de caràcter esportiu durant l’any 2016 en data 31/05/2016 i l’alcaldessa
va dictar en data 11/08/2016 una resolució d’acord amb la qual es convoca el
concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a entitats que realitzin
activitats o programes de caràcter esportiu al municipi de Badalona durant l’any
2016.
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.
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 de l’alcaldia o, en el seu cas, dels regidors que tinguin delegada
la competència per raó de l’import de la despesa en el moment de la seva
concessió.

Proposta d’Acord
En conseqüència, i d’acord amb l’art. 172 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre
(ROFJEL), s’informa que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en acord:
PRIMER.- APROVAR la proposta de concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva, d’acord amb el contingut dels informes tècnic i jurídic incorporats a cada
expedient, que a continuació es relacionen:
Exp
082100SOLSUB2016/000016
082100SOLSUB2016/000018
082100SOLSUB2016/000020
082100SOLSUB2016/000033
082100SOLSUB2016/000046
082100SOLSUB2016/000026

Interessat
Nif
CLUB D ESCACS SANT JOSEP DE G6137724-8
BADALONA
CLUB PETANCA CARPI
G6020875-8
AGRUPACIO
EXCURSIONISTA G5911454-6
BUFALA
CLUB FUTBOL LLOREDA
G5949365-0
BADALONA SHAHEEN'S CRICKET G6616345-2
CLUB
CLUB DE FUTBOL UNIFICACION DE G6139816-0
LLEFIA
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Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
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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
082100-SOLSUB2016/000026
082100-SOLSUB2016/000020
082100-SOLSUB2016/000018
082100-SOLSUB2016/000033
082100-SOLSUB2016/000046
082100-SOLSUB2016/000016

Op
12016000047643/1
12016000047635/1
12016000047632/1
12016000047629/1
12016000047734/1
12016000047628/1

Tipus
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC

Aplicació pressupostària
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906

Import
5.856,85
1.272,05
762,15
2.940,18
245,81
2.500,00

TERCER.- ELEVAR a l’alcaldessa la proposta anterior de concessió de subvencions en
règim de concurrència competitiva, perquè resolgui definitivament l’expedient.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
11. Atorgar diverses subvencions de la convocatòria ordinària 2016 del Servei
d'Esports.
Identificació de l’expedient
Expedient

Atorgament de subvencions per a entitats que realitzen
activitats o programes de caràcter esportiu al municipi de
Badalona durant l’any 2016

Òrgan que proposa

Junta de Govern Local

Òrgan que resol

Alcaldessa

Procediment per a
l’adjudicació
Expedient

L’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució és la
Junta de Govern Local i la resolució de concessió és
competència de l’alcaldia.
Exp. 72/S02-2016

Caràcter

Definitiu. Exhaureix la via administrativa.

Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores
de la concessió de subvencions municipals destinades a entitats que realitzin
activitats o programes de caràcter esportiu durant l’any 2016 en data 31/05/2016 i
l’alcaldessa va dictar en data 11/08/2016 una resolució d’acord amb la qual es
convoca el concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a entitats
que realitzin activitats o programes de caràcter esportiu a Badalona durant l’any
2016.
2. Aquestes bases van ser sotmeses a exposició pública mitjançant anunci publicat en
el BOP, al tauler d’anuncis i web municipal, d’acord amb l’article 124 del ROAS en
relació amb l’article 48 de la LRJPAC.
3. En els expedients d’atorgament de subvencions que es relacionen es contenen els
informes tècnics i jurídics corresponents que conclouen que les entitats reuneixen
els requisits exigits a les bases específiques reguladores i en la normativa
concordant:
Exp
082100SOLSUB2016/000017
082100-

Interessat
Nif
CLUB KORFBALL DE BADALONA - G6255785-5
LA ROTLLANA
PENYA FONDISTES BADALONA
G6039976-3

Junta de Govern Local. Acta sessió núm. 30 / 27-12-2016

Objecte
Subvenció ordinària
Esports 2016
Subvenció ordinària
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Exp
SOLSUB2016/000019
082100SOLSUB2016/000021
082100SOLSUB2016/000022
082100SOLSUB2016/000023
082100SOLSUB2016/000024
082100SOLSUB2016/000025
082100SOLSUB2016/000027
082100SOLSUB2016/000028
082100SOLSUB2016/000029
082100SOLSUB2016/000030
082100SOLSUB2016/000031
082100SOLSUB2016/000032
082100SOLSUB2016/000034
082100SOLSUB2016/000035
082100SOLSUB2016/000036
082100SOLSUB2016/000037
082100SOLSUB2016/000038
082100SOLSUB2016/000040
082100SOLSUB2016/000041
082100SOLSUB2016/000042
082100SOLSUB2016/000043
082100SOLSUB2016/000044
082100SOLSUB2016/000047

Interessat

Nif

CLUB
PATINATGE
ARTISTIC G6557704-1
BADALONA
CLUB NATACIO BADALONA
G0851626-2
UNIO GIMNASTICA I ESPORTIVA DE G5976058-7
BADALONA
ASSOCIACIO
ESPORTIVA G6111128-2
BADALONES
ASSOCIACIO LA ROTLLANA
G5968578-4
AV MONTIGALA

G6065400-1

APA
COL-LEGI
MARISTES G5983094-3
CHAMPAGNAT
CLUB TENNIS TAULA BADALONA
G6508623-3
CLUB PIRAGUISME BARCELONA
CLUB PATI SANT JOSEP
BADALONA
CLUB NAUTIC BETULO

G6642055-5
DE G6483180-3
G0892276-7

RUGBY CLUB BADALONA

G6037313-1

BADALONA RUNNING

G6565273-7

CLUB ESPORTIU MAS RAM
BADALONA
FUNDACIO PRIVADA SIQUE

DE G0892394-8

CLUB
TWIRLING
CIUTAT
BADALONA
CLUB D'ESCACS BADALONA

DE G6614393-4

G6175186-3

G5916617-3

ASSOCIACIO ESPORTIVA IRIS SOL G6496984-3
CASAGEMAS
C.F. BUFALA
G5822528-5
CLUB DE BITLLES TERMITES LLEFIA

G6534724-7

UNIO ESPORTIVA AGUILA

G6052819-7

CLUB DE REM BADALONA

G6370297-1

Objecte
Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports de 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció convocatòria
ordinària Esports 2016

4. Aquesta aprovació queda condicionada a la posterior fiscalització de la Intervenció
Municipal amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Exp
082100-SOLSUB2016/000037
082100-SOLSUB2016/000032
082100-SOLSUB2016/000031
082100-SOLSUB2016/000030
082100-SOLSUB2016/000029
082100-SOLSUB2016/000028
082100-SOLSUB2016/000027
082100-SOLSUB2016/000038
082100-SOLSUB2016/000025
082100-SOLSUB2016/000024
082100-SOLSUB2016/000023
082100-SOLSUB2016/000036
082100-SOLSUB2016/000022
082100-SOLSUB2016/000021

Op
12016000047737/1
12016000047653/1
12016000047650/1
12016000047648/1
12016000047647/1
12016000047646/1
12016000047645/1
12016000047644/1
12016000047642/1
12016000047641/1
12016000047639/1
12016000047638/1
12016000047637/1
12016000047636/1

Tipus
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC

Aplicació pressupostària
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
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Import
2.325,45
2.010,34
300,00
405,66
2.900,00
728,73
1.165,82
300,00
850,00
2.181,82
9.565,87
544,74
8.776,21
1.100,00

Nom NIF
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Exp
082100-SOLSUB2016/000019
082100-SOLSUB2016/000035
082100-SOLSUB2016/000017
082100-SOLSUB2016/000034
082100-SOLSUB2016/000043
082100-SOLSUB2016/000044
082100-SOLSUB2016/000042
082100-SOLSUB2016/000041
082100-SOLSUB2016/000040
082100-SOLSUB2016/000047

Op
12016000047634/1
12016000047633/1
12016000047631/1
12016000047630/1
12016000047738/1
12016000047733/1
12016000047652/1
12016000047651/1
12016000047543/1
12016000047649/1

Tipus
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC

Aplicació pressupostària
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906

Import
800,00
2.000,00
1.935,77
1.708,37
300,00
124,18
3.200,00
3.900,00
1.600,00
1.700,00

Nom NIF

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 d’atorgament de les subvencions en règim de
concurrència competitiva.
2. Segons el que disposa l’art. 118 del ROAS, les subvencions tenen per objecte la
disposició gratuïta de fons públics que els ens locals o els seus organismes
autònoms atorguen a persones o entitats públiques o privades per fomentar una
activitat d’utilitat o interès social o per promoure la consecució d’un fi públic. Les
formes d’atorgament de les subvencions, segons el que disposa l’art. 125 del
ROAS, poden ser per medi de convocatòria de concurs públic o bé es podran
atorgar directament quan estiguin previstes singularment al pressupost de l’entitat.
3. L’art. 122.1 del 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.
4. 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.
5. Per valorar l’impacte real en relació amb les competències dels ens locals catalans
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, que és una llei ordinària de caràcter bàsic que modifica la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, cal tenir present la
normativa bàsica estatal de règim local i la normativa de règim local catalana, però
també la normativa sectorial estatal i, en particular, la normativa sectorial catalana
en les matèries en què la Generalitat de Catalunya té reconegudes competències.
Amb caràcter previ cal recordar que fins a l’entrada en vigor de l’LRSAL molts ens
locals, quan no tenien reconeguda expressament una competència per llei feien ús
de la cobertura que proporcionava l’anterior art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per
l’LRSAL). Aquest article permetia als ens locals el desenvolupament d’activitats
complementàries a les pròpies d’altres administracions públiques en matèries tan
diverses com: l’educació, la sanitat, la promoció de la dona, etc. I conseqüentment,
amb aquesta habilitació genèrica els ens locals podien prestar, entre d’altres,
determinats serveis juvenils.
A partir de l’entrada en vigor de l’LRSAL quan una competència és de la comunitat
autònoma amb caràcter exclusiu o concurrent ho és a determinats efectes. Si és
una competència exclusiva, el seu exercici, en principi, quedaria “blindat” davant de
possibles actuacions d’altres administracions públiques. I si la competència és
compartida o concurrent, en la parcel·la sobre la que fos competent succeiria el
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mateix. Del mateix parer és el professor VELASCO CABALLERO per a qui
“aquesta interpretació seria ... la més coherent amb la previsió constitucional de
diferències competencials entre els diferents estatuts d’autonomia, encara que la
jurisprudència que va formant el Tribunal Constitucional a partir de la STC 31/2010
no sembla anar en aquesta línia (SSTC 103/2013 i 143/2013)”.
En conseqüència, és possible sostenir raonablement que quan l’LRSAL treu del
llistat de matèries de l’art. 25.2 de l’LRBRL algunes matèries que fins ara eren
“d’interès local”, o ja no permet l’exercici de competències a través de la cobertura
que proporcionava l’anterior art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL), la
conseqüència és que l’Estat ja no exigeix a les comunitats autònomes que
atribueixin competències en aquestes matèries. I que, per tant, l’Estat redueix la
garantia mínima de l’autonomia municipal comuna per a tota Espanya. Però,
òbviament, això no impedeix que cada comunitat autònoma mantingui, i fins i tot
reforci, les competències del seus municipis.
Amb aquesta interpretació, considerem que és perfectament lícit mantenir que
malgrat l’entrada en vigor de l’LRSAL, i els canvis que s’han introduït en l’LRBRL,
els municipis continuaran sent titulars de les competències que actualment els
atribueixen les lleis sectorials de l’Estat o de les Comunitats autònomes, que hagin
estat aprovades en virtut de les seves competències.
6. La Nota explicativa sobre l’aplicació a Catalunya de determinats aspectes de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local disposa que “una llei sectorial autonòmica, a l’empara de l’àmbit
competencial corresponent que preveu l’EAC, que en data de l’entrada en vigor de
la LRSAL ja atribueix competències, pròpies o delegades, a l’ens local per a la
prestació de serveis públics, ha de ser respectada”.
7. En relació amb la competència municipal per atorgar les subvencions ordinàries a
entitats que realitzen activitats esportives durant 2016 cal tenir presents les
referències legals següents:
- 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”.
- 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, entre
d’altres, sobre la regulació i la gestió dels equipaments esportius i d’oci i promoció
d’activitats.
- L’art. 39 TULE desenvolupa la competència autonòmica i estableix les
competències pròpies dels 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.”
8. L’activitat de foment és una activitat de competència municipal reconeguda amb
caràcter bàsic a l’art. 25.1 de la LBRL, en la redacció vigent actualment, que
assenyala que el municipi podrà promoure tota mena d’activitats que contribueixin a
satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat veïnal, en clara connexió
amb el principi d’autonomia local reconegut a l’art. 137 de la Constitució. A
Catalunya, l’activitat de foment es troba regulada als arts. 239 i següents del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es va aprovar el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC).
Els ens locals poden atorgar subvencions per a la realització d’activitats o
programes d’utilitat pública o interès social que supleixin o complementin els
serveis que siguin competència seva o que siguin d’interès local, de conformitat
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9.
10.

11.

12.

13.

14.

amb el que disposa l’article 240 del TRLMRLC i l’article 122 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, que va aprovar el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals (en endavant ROAS) tots dos en relació a l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions (en endavant LGS).
A la vista dels preceptes esmentats, es desenvolupa l’activitat de foment consistent
en la concessió de subvencions a entitats que realitzen activitats o programes de
caràcter esportiu amb caràcter anual, perquè es tracta d’un servei complementari
de la competència municipal i és d’interès local.
L’annex IV de les Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Badalona
conté la regulació transitòria de les subvencions.
L’article 5 de l’Annex IV de les BEP estableix quins són els requisits generals
d’atorgament de les subvencions, especificant el que tot expedient de concessió de
subvencions haurà de determinar.
L’Ajuntament Ple va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions municipals destinades a entitats que realitzin activitats o
programes de caràcter esportiu durant l’any 2016 en data 31/05/2016 i l’alcaldessa
va dictar en data 11/08/2016 una resolució d’acord amb la qual es convoca el
concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a entitats que realitzin
activitats o programes de caràcter esportiu al municipi de Badalona durant l’any
2016.
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.
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 de l’alcaldia o, en el seu cas, dels regidors que tinguin delegada
la competència per raó de l’import de la despesa en el moment de la seva
concessió.
Aquesta aprovació queda condicionada a la posterior fiscalització de la Intervenció
Municipal.

Proposta d’Acord
En conseqüència, i d’acord amb l’art. 172 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre
(ROFJEL), s’informa que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en acord:
PRIMER.- APROVAR la proposta de concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva, d’acord amb el contingut dels informes tècnic i jurídic incorporats a cada
expedient, que a continuació es relacionen:
Exp
082100SOLSUB2016/000017
082100SOLSUB2016/000019
082100SOLSUB2016/000021
082100SOLSUB2016/000022
082100SOLSUB2016/000023
082100SOLSUB2016/000024
082100SOLSUB2016/000025

Interessat
Nif
CLUB KORFBALL DE BADALONA - G6255785-5
LA ROTLLANA
PENYA FONDISTES BADALONA
G6039976-3
CLUB
PATINATGE
ARTISTIC G6557704-1
BADALONA
CLUB NATACIO BADALONA
G0851626-2
UNIO GIMNASTICA I ESPORTIVA DE G5976058-7
BADALONA
ASSOCIACIO
ESPORTIVA G6111128-2
BADALONES
ASSOCIACIO LA ROTLLANA
G5968578-4
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Objecte
Subvenció ordinària
Esports 2016
Subvenció ordinària
Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
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Exp
082100SOLSUB2016/000027
082100SOLSUB2016/000028
082100SOLSUB2016/000029
082100SOLSUB2016/000030
082100SOLSUB2016/000031
082100SOLSUB2016/000032
082100SOLSUB2016/000034
082100SOLSUB2016/000035
082100SOLSUB2016/000036
082100SOLSUB2016/000037
082100SOLSUB2016/000038
082100SOLSUB2016/000040
082100SOLSUB2016/000041
082100SOLSUB2016/000042
082100SOLSUB2016/000043
082100SOLSUB2016/000044
082100SOLSUB2016/000047

Interessat
AV MONTIGALA

Nif
G6065400-1

APA
COL-LEGI
MARISTES G5983094-3
CHAMPAGNAT
CLUB TENNIS TAULA BADALONA
G6508623-3
CLUB PIRAGUISME BARCELONA
CLUB PATI SANT JOSEP
BADALONA
CLUB NAUTIC BETULO

G6642055-5
DE G6483180-3
G0892276-7

RUGBY CLUB BADALONA

G6037313-1

BADALONA RUNNING

G6565273-7

CLUB ESPORTIU MAS RAM
BADALONA
FUNDACIO PRIVADA SIQUE

DE G0892394-8

CLUB
TWIRLING
CIUTAT
BADALONA
CLUB D'ESCACS BADALONA

DE G6614393-4

G6175186-3

G5916617-3

ASSOCIACIO ESPORTIVA IRIS SOL G6496984-3
CASAGEMAS
C.F. BUFALA
G5822528-5
CLUB DE BITLLES TERMITES LLEFIA

G6534724-7

UNIO ESPORTIVA AGUILA

G6052819-7

CLUB DE REM BADALONA

G6370297-1

Objecte
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports de 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció ordinària
d'Esports 2016
Subvenció convocatòria
ordinària Esports 2016

SEGON.- L’aprovacció de la despesa dels expedients de concessió de subvencions
relacionats a continuació queda condicionada a la posterior fiscalització i aprovació per part
de la Intervenció Municipal:
Exp
082100-SOLSUB2016/000037
082100-SOLSUB2016/000032
082100-SOLSUB2016/000031
082100-SOLSUB2016/000030
082100-SOLSUB2016/000029
082100-SOLSUB2016/000028
082100-SOLSUB2016/000027
082100-SOLSUB2016/000038
082100-SOLSUB2016/000025
082100-SOLSUB2016/000024
082100-SOLSUB2016/000023
082100-SOLSUB2016/000036
082100-SOLSUB2016/000022
082100-SOLSUB2016/000021
082100-SOLSUB2016/000019
082100-SOLSUB2016/000035
082100-SOLSUB2016/000017
082100-SOLSUB2016/000034
082100-SOLSUB2016/000043
082100-SOLSUB2016/000044
082100-SOLSUB2016/000042
082100-SOLSUB2016/000041
082100-SOLSUB2016/000040

Op
12016000047737/1
12016000047653/1
12016000047650/1
12016000047648/1
12016000047647/1
12016000047646/1
12016000047645/1
12016000047644/1
12016000047642/1
12016000047641/1
12016000047639/1
12016000047638/1
12016000047637/1
12016000047636/1
12016000047634/1
12016000047633/1
12016000047631/1
12016000047630/1
12016000047738/1
12016000047733/1
12016000047652/1
12016000047651/1
12016000047543/1

Tipus
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC

Aplicació pressupostària
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
2016 N 322 3411 48906
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Import
2.325,45
2.010,34
300,00
405,66
2.900,00
728,73
1.165,82
300,00
850,00
2.181,82
9.565,87
544,74
8.776,21
1.100,00
800,00
2.000,00
1.935,77
1.708,37
300,00
124,18
3.200,00
3.900,00
1.600,00

Nom NIF
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Exp
082100-SOLSUB2016/000047

Op
Tipus Aplicació pressupostària
12016000047649/1 ADRC 2016 N 322 3411 48906

Import
1.700,00

Nom NIF

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
12. Atorgar diverses subvencions de la convocatòria ordinària 2016 del departament
de Joventut.
Identificació de l’expedient
Expedient

Atorgament de subvencions per a entitats que realitzen
activitats o programes de caràcter juvenil al municipi de
Badalona durant l’any 2016.

Òrgan que proposa

Junta de Govern Local

Òrgan que resol

Alcaldessa

Procediment per a
l’adjudicació
Expedient

L’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució és la
Junta de Govern Local i la resolució de concessió és
competència de l’alcaldia.
Exp. 73/S03-2016

Caràcter

Definitiu. Exhaureix la via administrativa.

Antecedents
1. L’Ajuntament Ple aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions municipals destinades a entitats que realitzin activitats o
programes de caràcter juvenil durant l’any 2016 en data 31/05/2016 i l’alcaldessa
va dictar en data 11/08/2016 una resolució d’acord amb la qual es convoca el
concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a entitats que realitzin
activitats o programes de caràcter juvenil al municipi de Badalona durant l’any
2016.
2. Aquestes bases van ser sotmeses a exposició pública mitjançant anunci publicat en
el BOP, al tauler d’anuncis i web municipal, així com al DOGC, d’acord amb l’article
124 del ROAS en relació amb l’article 48 de la LRJPAC. Aquestes bases es van
considerar aprovades definitivament perquè durant el termini d’exposició pública no
es va presentar cap al·legació, per aplicació anàloga de les previsions de l’article
65.1 del ROAS.
3. En els expedients d’atorgament de subvencions que es relacionen es contenen els
informes tècnics i jurídics corresponents que conclouen que les entitats reuneixen
els requisits exigits les bases específiques reguladores i en la normativa
concordant:
Exp
082100SOLSUB2016/000011
082100SOLSUB2016/000013

Interessat
FUNDACIO PRIVADA ATENEU
SANT ROC
FUNDACIO PERE TARRES

Nif
G6378115-7
R5800395-E

Objecte
Subvenció ordinària Joventut
2016
Subvenció ordinària Joventut
2016

4. Aquesta aprovació queda condicionada a la posterior fiscalització de la Intervenció
Municipal amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Exp
082100-SOLSUB2016/000011
082100-SOLSUB2016/000013

Op
Tipus Aplicació pressupostària
12016000044260/1 ADRC 2016 N 322 3265 48906
12016000044271/1 ADRC 2016 N 322 3265 48906
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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 d’atorgament de les subvencions en règim de
concurrència competitiva.
2. Segons el que disposa l’art. 118 del ROAS, les subvencions tenen per objecte la
disposició gratuïta de fons públics que els ens locals o els seus organismes
autònoms atorguen a persones o entitats públiques o privades per fomentar una
activitat d’utilitat o interès social o per promoure la consecució d’un fi públic. Les
formes d’atorgament de les subvencions, segons el que disposa l’art. 125 del
ROAS, poden ser per medi de convocatòria de concurs públic o bé es podran
atorgar directament quan estiguin previstes singularment al pressupost de l’entitat.
3. L’art. 122.1 del 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.
4. 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.
5. Per valorar l’impacte real en relació amb les competències dels ens locals catalans
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, que és una llei ordinària de caràcter bàsic que modifica la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, cal tenir present la
normativa bàsica estatal de règim local i la normativa de règim local catalana, però
també la normativa sectorial estatal i, en particular, la normativa sectorial catalana
en les matèries en què la Generalitat de Catalunya té reconegudes competències.
Amb caràcter previ cal recordar que fins a l’entrada en vigor de l’LRSAL molts ens
locals, quan no tenien reconeguda expressament una competència per llei feien ús
de la cobertura que proporcionava l’anterior art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per
l’LRSAL). Aquest article permetia als ens locals el desenvolupament d’activitats
complementàries a les pròpies d’altres administracions públiques en matèries tan
diverses com: l’educació, la sanitat, la promoció de la dona, etc. I conseqüentment,
amb aquesta habilitació genèrica els ens locals podien prestar, entre d’altres,
determinats serveis juvenils.
A partir de l’entrada en vigor de l’LRSAL quan una competència és de la comunitat
autònoma amb caràcter exclusiu o concurrent ho és a determinats efectes. Si és
una competència exclusiva, el seu exercici, en principi, quedaria “blindat” davant de
possibles actuacions d’altres administracions públiques. I si la competència és
compartida o concurrent, en la parcel·la sobre la que fos competent succeiria el
mateix. Del mateix parer és el professor VELASCO CABALLERO per a qui
“aquesta interpretació seria la més coherent amb la previsió constitucional de
diferències competencials entre els diferents estatuts d’autonomia, encara que la
jurisprudència que va formant el Tribunal Constitucional a partir de la STC 31/2010
no sembla anar en aquesta línia (SSTC 103/2013 i 143/2013)”.
En conseqüència, és possible sostenir raonablement que quan l’LRSAL treu del
llistat de matèries de l’art. 25.2 de l’LRBRL algunes matèries que fins ara eren
“d’interès local”, o ja no permet l’exercici de competències a través de la cobertura
que proporcionava l’anterior art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL), la
conseqüència és que l’Estat ja no exigeix a les comunitats autònomes que
atribueixin competències en aquestes matèries. I que, per tant, l’Estat redueix la
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garantia mínima de l’autonomia municipal comuna per a tota Espanya. Però,
òbviament, això no impedeix que cada comunitat autònoma mantingui, i fins i tot
reforci, les competències del seus municipis.
Amb aquesta interpretació, considerem que és perfectament lícit mantenir que
malgrat l’entrada en vigor de l’LRSAL, i els canvis que s’han introduït en l’LRBRL,
els municipis continuaran sent titulars de les competències que actualment els
atribueixen les lleis sectorials de l’Estat o de les Comunitats autònomes, que hagin
estat aprovades en virtut de les seves competències.
6. La Nota explicativa sobre l’aplicació a Catalunya de determinats aspectes de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local disposa que “una llei sectorial autonòmica, a l’empara de l’àmbit
competencial corresponent que preveu l’EAC, que en data de l’entrada en vigor de
la LRSAL ja atribueix competències, pròpies o delegades, a l’ens local per a la
prestació de serveis públics, ha de ser respectada”.
7. En relació amb la competència municipal per atorgar les subvencions ordinàries a
entitats que realitzen activitats juvenils durant 2016 cal tenir presents les
referències legals següents:
- Aquest servei es presta com a competència obligatòria, des d’un punt de vista del
desenvolupament d’activitats en el lleure i basat en impulsar actuacions dirigides a
la millora de la qualitat de vida i a la promoció de la igualtat d’oportunitats dels joves
del municipi en àmbits com l’habitatge, la formació, l’ocupació, etc.
- 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, “l’ocupació del temps lliure”.
- L’art. 40.4 EAC estableix que els poders públics hauran de promoure polítiques
públiques que afavoreixin l’emancipació dels joves, facilitant el seu accés al món
laboral i a l’habitatge perquè puguin desenvolupar el seu propi projecte de vida i
participar en igualtat de drets i deures en la vida social i cultural.
- Els articles 7.2 i 13 de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut
atribueixen competències als governs locals al disposar que “els governs locals de
Catalunya, juntament amb l’Administració de la Generalitat, poden actuar en
matèria de joventut, d’acord amb l’esmentada llei i la resta de legislació aplicable” i,
de manera concreta, l’article 13 quan regula les actuacions complementàries dels
municipis en matèria de joventut:
“1. Els municipis poden dur a terme les següents actuacions complementàries en
matèria de joventut :
d) Afavorir la participació juvenil en la vida política, social, econòmica, educativa i
cultural del seu municipi.
f ) Crear i gestionar els serveis necessaris per a l'execució de les polítiques de
joventut dins el municipi.”
8. L’activitat de foment és una activitat de competència municipal reconeguda amb
caràcter bàsic a l’art. 25.1 de la LRBRL, en la redacció vigent actualment, que
assenyala que el municipi podrà promoure tota mena d’activitats que contribueixin a
satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat veïnal, en clara connexió
amb el principi d’autonomia local reconegut a l’art. 137 de la Constitució. A
Catalunya, l’activitat de foment es troba regulada als arts. 239 i següents del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es va aprovar el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC).
Els ens locals poden atorgar subvencions per a la realització d’activitats o
programes d’utilitat pública o interès social que supleixin o complementin els
serveis que siguin competència seva o que siguin d’interès local, de conformitat
amb el que disposa l’article 240 del TRLMRLC i l’article 122 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, que va aprovar el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
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locals (en endavant ROAS) tots dos en relació a l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions (en endavant LGS).
A la vista dels preceptes esmentats, es desenvolupa l’activitat de foment consistent
en la concessió de subvencions a entitats que realitzen activitats o programes de
caràcter juvenil amb caràcter anual, perquè es traca d’un servei complementari de
la competència municipal i és d’interès local.
9. L’annex IV de les Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Badalona
conté la regulació transitòria de les subvencions.
10. L’article 5 de l’Annex IV de les BEP estableix quins són els requisits generals
d’atorgament de les subvencions, especificant el que tot expedient de concessió de
subvencions haurà de determinar.
11. L’Ajuntament Ple va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions municipals destinades a entitats que realitzin activitats o
programes de caràcter juvenil durant l’any 2016 en data 31/05/2016 i l’alcaldessa
va dictar en data 11/08/2016 una resolució d’acord amb la qual es convoca el
concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a entitats que realitzin
activitats o programes de caràcter juvenil al municipi de Badalona durant l’any
2016.
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.
13. 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 de l’alcaldia o, en el seu cas, dels regidors que tinguin delegada
la competència per raó de l’import de la despesa en el moment de la seva
concessió.
14. Aquesta aprovació queda condicionada a la posterior fiscalització de la Intervenció
Municipal.
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 la Junta de Govern Local pot adoptar la present proposta i la
converteixi en acord:
PRIMER.- PROPOSAR a l’Alcaldessa aprovar la proposta de concessió de subvencions en
règim de concurrència competitiva per a entitats que realitzen activitats o programes de
caràcter juvenil al municipi de Badalona durant l’any 2016, que a continuació es
relacionen:
Exp
082100SOLSUB2016/000011
082100SOLSUB2016/000013

Interessat
Nif
FUNDACIO PRIVADA ATENEU G6378115-7
SANT ROC
FUNDACIO PERE TARRES
R5800395-E

Objecte
Subvenció ordinària Joventut
2016
Subvenció ordinària Joventut
2016

SEGON.- L’aprovacció de la despesa dels expedients de concessió de subvencions
relacionats a continuació queda condicionada a la posterior fiscalització i aprovació per part
de la Intervenció Municipal:
Exp
082100-SOLSUB2016/000011
082100-SOLSUB2016/000013

Op
Tipus Aplicació pressupostària
12016000044260/1 ADRC 2016 N 322 3265 48906
12016000044271/1 ADRC 2016 N 322 3265 48906

Import
1.920,00
820,00

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
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13. Atorgar diverses subvencions de la convocatòria ordinària 2016 del departament
de Joventut.
Identificació de l’expedient
Expedient

Atorgament de subvencions per a entitats que realitzen
activitats o programes de caràcter juvenil al municipi de
Badalona durant l’any 2016.

Òrgan que proposa

Junta de Govern Local

Òrgan que resol

Alcaldessa

Procediment per a
l’adjudicació
Expedient

L’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució és la
Junta de Govern Local i la resolució de concessió és
competència de l’alcaldia.
Exp. 73/S03-2016

Caràcter

Definitiu. Exhaureix la via administrativa.

Antecedents
1. L’Ajuntament Ple aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions municipals destinades a entitats que realitzin activitats o
programes de caràcter juvenil durant l’any 2016 en data 31/05/2016 i l’alcaldessa
va dictar en data 11/08/2016 una resolució d’acord amb la qual es convoca el
concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a entitats que realitzin
activitats o programes de caràcter juvenil al municipi de Badalona durant l’any
2016.
2. Aquestes bases van ser sotmeses a exposició pública mitjançant anunci publicat en
el BOP, al tauler d’anuncis i web municipal, així com al DOGC, d’acord amb l’article
124 del ROAS en relació amb l’article 48 de la LRJPAC. Aquestes bases es van
considerar aprovades definitivament perquè durant el termini d’exposició pública no
es va presentar cap al·legació, per aplicació anàloga de les previsions de l’article
65.1 del ROAS.
3. En els expedients d’atorgament de subvencions que es relacionen es contenen els
informes tècnics i jurídics corresponents que conclouen que les entitats reuneixen
els requisits exigits les bases específiques reguladores i en la normativa
concordant:
Exp
082100SOLSUB2016/000001
082100SOLSUB2016/000002
082100SOLSUB2016/000003
082100SOLSUB2016/000005
082100SOLSUB2016/000006
082100SOLSUB2016/000007
082100SOLSUB2016/000008
082100SOLSUB2016/000009
082100SOLSUB2016/000010
082100-

Interessat
ASSOCIACIO DEL LLEURE EL
GRIPAU BLAU ESPLAI MASSAGRAN
FUNDACIO PRIVADA ESPAI NATURA
I JOVENTUT
ESPLAIS CATALANS

Nif
G6095393-2
G6428768-3
G0877351-7

ASSOCIACIO JUVENIL MA OBERTA
COR OBERT DE BADALONA
CIRCOL CATOLIC DE BADALONA

G6048319-5
G0871334-9

ASSOCIACIO LA ROTLLANA

G5968578-4

EL MICAQUER ESPLAI I TEMPS
LLIURE DIPLODOCUS
CLUB D SKATEBOARD LOS PLANOS
SKATEPLAZA
OMNIUM CULTURAL

G5950064-5

G0831007-0

PARROQUIA SANT JOSEP-CENTRE

R5800380-G

G6582602-6
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Objecte
Subvenció ordinària
Joventut 2016
Subvenció ordinària de
Joventut 2016
Subvenció ordinària
Joventut 2016
Subvenció ordinària
Joventut 2016
Subvenció ordinària
Joventut 2016
Subvenció ordinària
Joventut 2016
Subvenció ordinària
Joventut 2016
Subvenció ordinària
Joventut 2016
Subvenció ordinària
Joventut 2016
Subvenció ordinària
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Exp
SOLSUB2016/000012
082100SOLSUB2016/000014
082100SOLSUB2016/000015
082100SOLSUB2016/000039

Interessat
ESPLAI ASPIRANTAT
ASSOCIACIO JUVENIL DEMASIATS

Nif
G6498913-0

FUNDACIO PRIVADA LA SALUT ALTA

G6351241-2

CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN DE LOS CARMELITAS

R0802090-A

Objecte
Joventut 2016
Subvenció ordinària
Joventut 2016
Subvenció ordinària
Joventut 2016
Subvenció ordinària de
Joventut 2016

4. La Intervenció municipal ha fiscalitzat els expedients i ha emès un informe favorable
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Exp
082100-SOLSUB2016/000002
082100-SOLSUB2016/000006
082100-SOLSUB2016/000009
082100-SOLSUB2016/000005
082100-SOLSUB2016/000010
082100-SOLSUB2016/000003
082100-SOLSUB2016/000001
082100-SOLSUB2016/000007
082100-SOLSUB2016/000008
082100-SOLSUB2016/000012
082100-SOLSUB2016/000014
082100-SOLSUB2016/000015
082100-SOLSUB2016/000039

Op
12016000044362/1
12016000044267/1
12016000044367/1
12016000044266/1
12016000044269/1
12016000044264/1
12016000044257/1
12016000044256/1
12016000044263/1
12016000044262/1
12016000044268/1
12016000044270/1
12016000044369/1

Tipus
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC

Aplicació pressupostària
2016 N 322 3265 48906
2016 N 322 3265 48906
2016 N 322 3265 48906
2016 N 322 3265 48906
2016 N 322 3265 48906
2016 N 322 3265 48906
2016 N 322 3265 48906
2016 N 322 3265 48906
2016 N 322 3265 48906
2016 N 322 3265 48906
2016 N 322 3265 48906
2016 N 322 3265 48906
2016 N 322 3265 48906

Import
1.600,00
900,00
620,00
720,00
580,00
860,00
1.900,00
5.040,00
2.980,00
1.020,00
1.180,00
2.000,00
900,00

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 d’atorgament de les subvencions en règim de
concurrència competitiva.
2. Segons el que disposa l’art. 118 del ROAS, les subvencions tenen per objecte la
disposició gratuïta de fons públics que els ens locals o els seus organismes
autònoms atorguen a persones o entitats públiques o privades per fomentar una
activitat d’utilitat o interès social o per promoure la consecució d’un fi públic. Les
formes d’atorgament de les subvencions, segons el que disposa l’art. 125 del
ROAS, poden ser per medi de convocatòria de concurs públic o bé es podran
atorgar directament quan estiguin previstes singularment al pressupost de l’entitat.
3. L’art. 122.1 del 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.
4. 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.
5. Per valorar l’impacte real en relació amb les competències dels ens locals catalans
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, que és una llei ordinària de caràcter bàsic que modifica la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, cal tenir present la
normativa bàsica estatal de règim local i la normativa de règim local catalana, però
també la normativa sectorial estatal i, en particular, la normativa sectorial catalana
en les matèries en què la Generalitat de Catalunya té reconegudes competències.
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Amb caràcter previ cal recordar que fins a l’entrada en vigor de l’LRSAL molts ens
locals, quan no tenien reconeguda expressament una competència per llei feien ús
de la cobertura que proporcionava l’anterior art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per
l’LRSAL). Aquest article permetia als ens locals el desenvolupament d’activitats
complementàries a les pròpies d’altres administracions públiques en matèries tan
diverses com: l’educació, la sanitat, la promoció de la dona, etc. I conseqüentment,
amb aquesta habilitació genèrica els ens locals podien prestar, entre d’altres,
determinats serveis juvenils.
A partir de l’entrada en vigor de l’LRSAL quan una competència és de la comunitat
autònoma amb caràcter exclusiu o concurrent ho és a determinats efectes. Si és
una competència exclusiva, el seu exercici, en principi, quedaria “blindat” davant de
possibles actuacions d’altres administracions públiques. I si la competència és
compartida o concurrent, en la parcel·la sobre la que fos competent succeiria el
mateix. Del mateix parer és el professor VELASCO CABALLERO per a qui
“aquesta interpretació seria la més coherent amb la previsió constitucional de
diferències competencials entre els diferents estatuts d’autonomia, encara que la
jurisprudència que va formant el Tribunal Constitucional a partir de la STC 31/2010
no sembla anar en aquesta línia (SSTC 103/2013 i 143/2013)”.
En conseqüència, és possible sostenir raonablement que quan l’LRSAL treu del
llistat de matèries de l’art. 25.2 de l’LRBRL algunes matèries que fins ara eren
“d’interès local”, o ja no permet l’exercici de competències a través de la cobertura
que proporcionava l’anterior art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL), la
conseqüència és que l’Estat ja no exigeix a les comunitats autònomes que
atribueixin competències en aquestes matèries. I que, per tant, l’Estat redueix la
garantia mínima de l’autonomia municipal comuna per a tota Espanya. Però,
òbviament, això no impedeix que cada comunitat autònoma mantingui, i fins i tot
reforci, les competències del seus municipis.
Amb aquesta interpretació, considerem que és perfectament lícit mantenir que
malgrat l’entrada en vigor de l’LRSAL, i els canvis que s’han introduït en l’LRBRL,
els municipis continuaran sent titulars de les competències que actualment els
atribueixen les lleis sectorials de l’Estat o de les Comunitats autònomes, que hagin
estat aprovades en virtut de les seves competències.
6. La Nota explicativa sobre l’aplicació a Catalunya de determinats aspectes de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local disposa que “una llei sectorial autonòmica, a l’empara de l’àmbit
competencial corresponent que preveu l’EAC, que en data de l’entrada en vigor de
la LRSAL ja atribueix competències, pròpies o delegades, a l’ens local per a la
prestació de serveis públics, ha de ser respectada”.
7. En relació amb la competència municipal per atorgar les subvencions ordinàries a
entitats que realitzen activitats juvenils durant 2016 cal tenir presents les
referències legals següents:
- Aquest servei es presta com a competència obligatòria, des d’un punt de vista del
desenvolupament d’activitats en el lleure i basat en impulsar actuacions dirigides a
la millora de la qualitat de vida i a la promoció de la igualtat d’oportunitats dels joves
del municipi en àmbits com l’habitatge, la formació, l’ocupació, etc.
- 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, “l’ocupació del temps lliure”.
- L’art. 40.4 EAC estableix que els poders públics hauran de promoure polítiques
públiques que afavoreixin l’emancipació dels joves, facilitant el seu accés al món
laboral i a l’habitatge perquè puguin desenvolupar el seu propi projecte de vida i
participar en igualtat de drets i deures en la vida social i cultural.
- Els articles 7.2 i 13 de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut
atribueixen competències als governs locals al disposar que “els governs locals de
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8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

Catalunya, juntament amb l’Administració de la Generalitat, poden actuar en
matèria de joventut, d’acord amb l’esmentada llei i la resta de legislació aplicable” i,
de manera concreta, l’article 13 quan regula les actuacions complementàries dels
municipis en matèria de joventut:
“1. Els municipis poden dur a terme les següents actuacions complementàries en
matèria de joventut :
d) Afavorir la participació juvenil en la vida política, social, econòmica, educativa i
cultural del seu municipi.
f ) Crear i gestionar els serveis necessaris per a l'execució de les polítiques de
joventut dins el municipi.”
L’activitat de foment és una activitat de competència municipal reconeguda amb
caràcter bàsic a l’art. 25.1 de la LRBRL, en la redacció vigent actualment, que
assenyala que el municipi podrà promoure tota mena d’activitats que contribueixin a
satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat veïnal, en clara connexió
amb el principi d’autonomia local reconegut a l’art. 137 de la Constitució. A
Catalunya, l’activitat de foment es troba regulada als arts. 239 i següents del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es va aprovar el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC).
Els ens locals poden atorgar subvencions per a la realització d’activitats o
programes d’utilitat pública o interès social que supleixin o complementin els
serveis que siguin competència seva o que siguin d’interès local, de conformitat
amb el que disposa l’article 240 del TRLMRLC i l’article 122 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, que va aprovar el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals (en endavant ROAS) tots dos en relació a l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions (en endavant LGS).
A la vista dels preceptes esmentats, es desenvolupa l’activitat de foment consistent
en la concessió de subvencions a entitats que realitzen activitats o programes de
caràcter juvenil amb caràcter anual, perquè es tracta d’un servei complementari de
la competència municipal i és d’interès local.
L’annex IV de les Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Badalona
conté la regulació transitòria de les subvencions.
L’article 5 de l’Annex IV de les BEP estableix quins són els requisits generals
d’atorgament de les subvencions, especificant el que tot expedient de concessió de
subvencions haurà de determinar.
L’Ajuntament Ple va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions municipals destinades a entitats que realitzin activitats o
programes de caràcter juvenil durant l’any 2016 en data 31/05/2016 i l’alcaldessa
va dictar en data 11/08/2016 una resolució d’acord amb la qual es convoca el
concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a entitats que realitzin
activitats o programes de caràcter juvenil al municipi de Badalona durant l’any
2016.
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.
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 de l’alcaldia o, en el seu cas, dels regidors que tinguin delegada
la competència per raó de l’import de la despesa en el moment de la seva
concessió.
El Sr. Interventor municipal ha fiscalitzat favorablement les autoritzacions de
despesa derivada de la concessió d’aquestes subvencions.
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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 la Junta de Govern Local pot adoptar la present proposta i la
converteixi en acord:
PRIMER.- PROPOSAR a l’Alcaldessa aprovar la proposta de concessió de subvencions en
règim de concurrència competitiva per a entitats que realitzen activitats o programes de
caràcter juvenil al municipi de Badalona durant l’any 2016, que a continuació es
relacionen:
Exp
082100SOLSUB2016/000001
082100SOLSUB2016/000002
082100SOLSUB2016/000003
082100SOLSUB2016/000005
082100SOLSUB2016/000006
082100SOLSUB2016/000007
082100SOLSUB2016/000008
082100SOLSUB2016/000009
082100SOLSUB2016/000010
082100SOLSUB2016/000012
082100SOLSUB2016/000014
082100SOLSUB2016/000015
082100SOLSUB2016/000039

Interessat
ASSOCIACIO DEL LLEURE EL
GRIPAU BLAU ESPLAI MASSAGRAN
FUNDACIO PRIVADA ESPAI NATURA
I JOVENTUT
ESPLAIS CATALANS

Nif
G6095393-2
G6428768-3
G0877351-7

ASSOCIACIO JUVENIL MA OBERTA
COR OBERT DE BADALONA
CIRCOL CATOLIC DE BADALONA

G6048319-5
G0871334-9

ASSOCIACIO LA ROTLLANA

G5968578-4

EL MICAQUER ESPLAI I TEMPS
LLIURE DIPLODOCUS
CLUB D SKATEBOARD LOS PLANOS
SKATEPLAZA
OMNIUM CULTURAL

G5950064-5
G6582602-6
G0831007-0

PARROQUIA SANT JOSEP-CENTRE
ESPLAI ASPIRANTAT
ASSOCIACIO JUVENIL DEMASIATS

R5800380-G
G6498913-0

FUNDACIO PRIVADA LA SALUT ALTA

G6351241-2

CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN DE LOS CARMELITAS

R0802090-A

Objecte
Subvenció ordinària
Joventut 2016
Subvenció ordinària de
Joventut 2016
Subvenció ordinària
Joventut 2016
Subvenció ordinària
Joventut 2016
Subvenció ordinària
Joventut 2016
Subvenció ordinària
Joventut 2016
Subvenció ordinària
Joventut 2016
Subvenció ordinària
Joventut 2016
Subvenció ordinària
Joventut 2016
Subvenció ordinària
Joventut 2016
Subvenció ordinària
Joventut 2016
Subvenció ordinària
Joventut 2016
Subvenció ordinària de
Joventut 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
082100-SOLSUB2016/000002
082100-SOLSUB2016/000006
082100-SOLSUB2016/000009
082100-SOLSUB2016/000005
082100-SOLSUB2016/000010
082100-SOLSUB2016/000003
082100-SOLSUB2016/000001
082100-SOLSUB2016/000007
082100-SOLSUB2016/000008
082100-SOLSUB2016/000012
082100-SOLSUB2016/000014
082100-SOLSUB2016/000015
082100-SOLSUB2016/000039

Op
12016000044362/1
12016000044267/1
12016000044367/1
12016000044266/1
12016000044269/1
12016000044264/1
12016000044257/1
12016000044256/1
12016000044263/1
12016000044262/1
12016000044268/1
12016000044270/1
12016000044369/1

Tipus
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC
ADRC

Aplicació pressupostària
2016 N 322 3265 48906
2016 N 322 3265 48906
2016 N 322 3265 48906
2016 N 322 3265 48906
2016 N 322 3265 48906
2016 N 322 3265 48906
2016 N 322 3265 48906
2016 N 322 3265 48906
2016 N 322 3265 48906
2016 N 322 3265 48906
2016 N 322 3265 48906
2016 N 322 3265 48906
2016 N 322 3265 48906

Import
1.600,00
900,00
620,00
720,00
580,00
860,00
1.900,00
5.040,00
2.980,00
1.020,00
1.180,00
2.000,00
900,00

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
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14. Concessió subvencions Convivencia.
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
103487-CONJ-SOLS2016/000001
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
CONJ-SOLS CNJ-SOLS Aprovació conjunta sol·licituds Subvenció
Extraordinària
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’Ajuntament en data
26/07/2016
Bases de la convocatòria
i publicades al BOP el 09/09/2016
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:
Expedient

Interessat

NIF

Objecte

103487SOLSUB2016/000002

Fundació Privada Salut
Alta

G6351241-2

Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn
la convivència amb el
cofinançament de projectes,
programes i accions.

103487SOLSUB2016/000003

Comunicart Associació
per a la Inclussió de
persones amb autisme

G6571032-9

Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn
la convivència amb el
cofinançament de projectes,
programes i accions.

103487SOLSUB2016/000004

Associació de Veïns de
Juan Valera

G5894661-7

Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn
la convivència amb el
cofinançament de projectes,
programes i accions.
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103487SOLSUB2016/000005

SURT.
Fundació
de
Dones. Fundació Privada

G6440421-3

Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn
la convivència amb el
cofinançament de projectes,
programes i accions.

103487SOLSUB2016/000006

Associació
Teatre

Xixa

G6542403-8

Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn
la convivència amb el
cofinançament de projectes,
programes i accions.

103487SOLSUB2016/000007

Associació
per
Multiculturalitat
i
Informació

la
la

G6424094-8

103487SOLSUB2016/000008

Fundació Privada ISOM

G6683999-4

Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn
la convivència amb el
cofinançament de projectes,
programes i accions.

103487SOLSUB2016/000009

Federació
d’Associacions de Pares
i Mares d’Alumnes

G0885029-9

Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn
la convivència amb el
cofinançament de projectes,
programes i accions.

103487SOLSUB2016/000010

Diables Kapaolts

J6152841-0

Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn
la convivència amb el
cofinançament de projectes,
programes i accions.

103487SOLSUB2016/000011

Fundació Privada Ateneu
de Sant Roc

G6378115-7

Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn
la convivència amb el
cofinançament de projectes,
programes i accions.

La
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103847SOLSUB2016/000012

Asamblea
de
Cooperación por la Paz

G8017684-5

103487SOLSUB2016/000013

APA
Colegio
Jesús
María de Badalona

G5801228-7

Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn
la convivència amb el
cofinançament de projectes,
programes i accions.
Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn
la convivència amb el
cofinançament de projectes,
programes i accions.

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
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.
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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:
Expedient

Interessat

NIF

Objecte

103487SOLSUB2016/000002

Fundació Privada Salut
Alta

G6351241-2

Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn la
convivència
amb
el
cofinançament de projectes,
programes i accions.

103487SOLSUB2016/000003

Comunicart Associació
per a la Inclussió de
persones amb autisme

G6571032-9

Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn la
convivència
amb
el
cofinançament de projectes,
programes i accions.

103487SOLSUB2016/000004

Associació de Veïns de
Juan Valera

G5894661-7

Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn la
convivència
amb
el
cofinançament de projectes,
programes i accions.

103487SOLSUB2016/000005

SURT.
Fundació
de
Dones. Fundació Privada

G6440421-3

Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn la
convivència
amb
el
cofinançament de projectes,
programes i accions.

103487SOLSUB2016/000006

Associació
Teatre

Xixa

G6542403-8

Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn la
convivència
amb
el
cofinançament de projectes,
programes i accions.

103487SOLSUB2016/000007

Associació
per
Multiculturalitat
i
Informació

la
la

G6424094-8

La
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103487SOLSUB2016/000008

Fundació Privada ISOM

G6683999-4

Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn la
convivència
amb
el
cofinançament de projectes,
programes i accions.

103487SOLSUB2016/000009

Federació
d’Associacions de Pares
i Mares d’Alumnes

G0885029-9

Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn la
convivència
amb
el
cofinançament de projectes,
programes i accions.

103487SOLSUB2016/000010

Diables Kapaolts

J6152841-0

Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn la
convivència
amb
el
cofinançament de projectes,
programes i accions.

103487SOLSUB2016/000011

Fundació Privada Ateneu
de Sant Roc

G6378115-7

Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn la
convivència
amb
el
cofinançament de projectes,
programes i accions.

103847SOLSUB2016/000012

Asamblea
de
Cooperación por la Paz

G8017684-5

103487SOLSUB2016/000013

APA
Colegio
Jesús
María de Badalona

G5801228-7

Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn la
convivència
amb
el
cofinançament de projectes,
programes i accions.
Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn la
convivència
amb
el
cofinançament de projectes,
programes i accions.

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:
Expedient

103487-

Número
Operacio
nal
12016000

Tipus

Aplicació
pressupostària

Interessat

NIF

Import
subvencionat

ADRC

2016N440327148

FUNDAC

G6351241-2

3.000 euros
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SOLSUB2016
/000002

046920/1

906

103487SOLSUB2016
/000003

12016000
046922/1

ADRC

2016N440327148
906

103487solsub2016/0
00004
103487SOLSUB2016
/000005
103487SOLSUB2016
/000006
103487SOLSUB2016
/000007

12016000
046929/1

ADRC

2016N440327148
906

12016000
046919/1

ADRC

2016N440327148
906

12016000
046925/1

ADRC

2016N440327148
906

12016000
046930/1

ADRC

2016N440327148
906

103487SOLSUB2016
/000008
103487SOLSUB2016
/000009

12016000
046982/1

ADRC

2016N440327148
906

12016000
046923/1

ADRC

2016N440327148
906

103487SOLSUB2016
/000010
103487SOLSUB2016
/000011

12016000
046928/1

ADRC

2016N440327148
906

12016000
04692/1

ADRC

2016N440327148
906

103847SOLSUB2016
/000012

12016000
046924/1

ADRC

2016N440327148
906

103487SOLSUB2016
/000013

12016000
046927/1

ADRC

2016N440327148
906

PRIVADA
SALUT
ALTA
COMUNICA
RT.associaci
ó
per
la
inclussió de
persones
amb autisme
AV
JUAN
VALERA

G6571032-9

3459,29 euros

6918,58 euros

G5894661-7

705 euros

1410 euros

SURTFundació de
Dones
ASSOCIACI
Ó LA XIXA
TEATRES
ASSOCIACI
Ó PER LA
MULTICULT
URALITAT I
LA
INFORMACI
Ó
Fundació
Privada
ISOM
FEDERACIÓ
DE MARES I
PARES
D’ALUMNES
DIABLES
KAPAOTIS

G6440421-3

5.050 euros

10-100 euros

G6542403-8

3.750 euros

7.460 euros

G6424094-8

10.000 euros

20.000 euros

G6683999-4

10.057,23
euros

17.643,22
euros

G0885029-9

4.450 euros

8.900 euros

G6378115-7

1.475 euros

2950 euros

FUNDACIO
PRIVADA
ATENEU
SANT ROC
ASAMBLEA
DE
COOPERAC
ION POR LA
PAZ
AMPA
COLEGIO
JESUS
MARIA

G-6378115-7

2.000 euros

5.580 euros

G-8017684-5

4.413,95 euros

8827,90 euros

G-5801228-7

1659,53 euros

3.319,06 euros

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

Interessat

NIF

Objecte

103487SOLSUB2016/000002

Fundació Privada Salut
Alta

G6351241-2

Promocionar, dinamitzar i facilitar
les actuacions de les entitats i
associacions sense ànim de lucre
que potenciïn la convivència amb
el cofinançament de projectes,
programes i accions.

103487SOLSUB2016/000003

Comunicart Associació
per a la Inclussió de

G6571032-9

Promocionar, dinamitzar i facilitar
les actuacions de les entitats i
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persones amb autisme

associacions sense ànim de lucre
que potenciïn la convivència amb
el cofinançament de projectes,
programes i accions.

103487SOLSUB2016/000004

Associació de Veïns de
Juan Valera

G5894661-7

Promocionar, dinamitzar i facilitar
les actuacions de les entitats i
associacions sense ànim de lucre
que potenciïn la convivència amb
el cofinançament de projectes,
programes i accions.

103487SOLSUB2016/000005

SURT.
Fundació
de
Dones. Fundació Privada

G6440421-3

Promocionar, dinamitzar i facilitar
les actuacions de les entitats i
associacions sense ànim de lucre
que potenciïn la convivència amb
el cofinançament de projectes,
programes i accions.

103487SOLSUB2016/000006

Associació
Teatre

Xixa

G6542403-8

Promocionar, dinamitzar i facilitar
les actuacions de les entitats i
associacions sense ànim de lucre
que potenciïn la convivència amb
el cofinançament de projectes,
programes i accions.

103487SOLSUB2016/000007

Associació
per
Multiculturalitat
i
Informació

la
la

G6424094-8

103487SOLSUB2016/000008

Fundació Privada ISOM

G6683999-4

Promocionar, dinamitzar i facilitar
les actuacions de les entitats i
associacions sense ànim de lucre
que potenciïn la convivència amb
el cofinançament de projectes,
programes i accions.

103487SOLSUB2016/000009

Federació
d’Associacions de Pares
i Mares d’Alumnes

G0885029-9

Promocionar, dinamitzar i facilitar
les actuacions de les entitats i
associacions sense ànim de lucre
que potenciïn la convivència amb
el cofinançament de projectes,
programes i accions.

103487SOLSUB2016/000010

Diables Kapaolts

J6152841-0

Promocionar, dinamitzar i facilitar
les actuacions de les entitats i
associacions sense ànim de lucre
que potenciïn la convivència amb
el cofinançament de projectes,
programes i accions.

La
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103487SOLSUB2016/000011

Fundació Privada Ateneu
de Sant Roc

G6378115-7

103847SOLSUB2016/000012

Asamblea
de
Cooperación por la Paz

G8017684-5

103487SOLSUB2016/000013

APA
Colegio
Jesús
María de Badalona

G5801228-7

Promocionar, dinamitzar i facilitar
les actuacions de les entitats i
associacions sense ànim de lucre
que potenciïn la convivència amb
el cofinançament de projectes,
programes i accions.

Promocionar, dinamitzar i facilitar
les actuacions de les entitats i
associacions sense ànim de lucre
que potenciïn la convivència amb
el cofinançament de projectes,
programes i accions.
Promocionar, dinamitzar i facilitar
les actuacions de les entitats i
associacions sense ànim de lucre
que potenciïn la convivència amb
el cofinançament de projectes,
programes i accions.

QUART: Condicionar l’atorgament d’aquestes subvencions a la posterior fiscalització, per
part de la Intervenció Municipal.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9

Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
15. Aprovació de la proposta de resolució de les sol·licituds presentades per a
l'atorgament de subvencions per concurrència competitiva, Promoció Econòmica del
Comerç Local 2016.
Identificació de l'expedient
Assumpte:
Aprovació de la proposta de resolució de les sol·licituds
presentades per a l'atorgament de subvencions per concurrència
competitiva, Promoció Econòmica del Comerç Local 2016.
Òrgan que resol:
L'alcadessa a proposta de la Junta de Govern Local
Expedient:
9/SCCSU-3/16
Caràcter del document: Exhaureix la via administrativa
Fets
En data 11 d' agost de 2016 es varen publicar al BOPB les Bases específiques que regiran
l' atorgament de subvencions per part de l' Ajuntament de Badalona per concurrència
competitiva durant l' any 2016. Concretament, l' annex G, Promoció del Comerç Local, de
les bases descriu l' objectiu de l' actuació i finalitats dels projectes, programes o accions; els
requisits específics per adquirir la condició de beneficiari i els criteris de valoració de les
sol·licituds.
Esgotat el termini de presentació de sol·licituds, conforme a l’article 9 de les BASES
ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DURANT L’ANY 2016, s’han presentat les següents
sol·licituds amb les corresponents quantitats demandes:
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sol·licitants

CIF

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ BADACENTRE

G65792749

quantitats
sol·licitades
18.000,00

ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS I SERVEIS DEL PROGRÉS

G65651036

12.500,00

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ BADALONA HOME DESIGN
G66226044
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS DE
BADALONA
G66168337
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS E INDUSTRIALS DE
BUFALA "BUFALA COMERÇ"
G62690714
ASSOCIACIÓ DE COMERÇ CENTRE I PROGRÉS

2.368,19
3.450,00
2.719,00

G65114639

5.715,00

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS PASSEIG DE LA SALUT
G58878281
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL BARRI DE SANT
CRIST DE CAN CABANYES
G62497722

8.000,00

Import total sol·licitat

53.482,21

730,02

Totes les Associacions sol·licitants han presentat la documentació requerida conforme a les
bases de la convocatòria de la subvenció i compleixen tots els requisits específics de la
convocatòria per obtenir la condició de beneficiaris de la subvenció de Promoció del
Comerç Local per al 2016.
Així mateix, també compleixen amb les condicions i requisits contingudes en el marc
general normatiu de les subvencions públiques.
En l'expedient consten els preceptius informes jurídics i tècnics, emesos pel cap del Servei i
el cap del Departament, respectivament, els quals informen positivament per a l'atorgament
de les subvencions per a tots els sol·licitants relacionats.
L'import total de les subvencions proposades és de fins a un màxim de 53.482,21 euros.
Aquestes quantitats proposades es pagaran, si escau, amb càrrec a la partida 221-431048906, del pressupost en vigor per a l’any 2016.
La Intervenció Municipal ha fiscalitzat els compromisos de despesa que es relacionen:
ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS I SERVEIS DEL
PROGRÉS
ASSOCIACIÓ DE COMERÇ BADALONA HOME
DESIGN
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE
COMERCIANTS DE BADALONA
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS E
INDUSTRIALS DE BUFALA "BUFALA COMERÇ"
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS PASSEIG DE
LA SALUT
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL BARRI
DE SANT CRIST DE CAN CABANYES

G65651036

12.500,0
0

12016000045026/1

G66226044

2.368,19

12016000046892/1

G66168337

3.450,00

12016000046801/1

G62690714

2.719,00

12016000045226/1

G58878281

8.000,00

12016000046803/1

G62497722

730,02

12016000046802/1

Els dos compromisos de despesa següents, resten supeditats al resultat positiu, pel que fa
a cadascun dels beneficiaris cas per cas, de la fiscalització preceptiva de l'expedient que
haurà de realitzar l'Intervenció Municipal, amb caràcter de condició resolutòria:
ASSOCIACIÓ DE COMERÇ BADACENTRE

G65792749

18.000,00

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ CENTRE I
PROGRÉS

G65114639

5.715,00

120160000454
79/1
120160000475
86/1

Una vegada atorgades les subvencions, per al seu cobrament efectiu, les interessades
hauran d'aportar totes les factures justificatives dels pagaments realitzats per a l'execució
del programa subvencionat, incloent-hi la part no subvencionada. Aquestes factures hauran
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d'ajustar-se al que es regula en el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre i la resta de
marc normatiu que correspongui.
Valoració de les sol·licituds
Revisada la documentació presentada per les diferents Associacions i els programes i les
actuacions allà detallades que permeten comprendre l' abast, la intenció i la importància de
la proposta, i d' acord amb els criteris, puntuació i percentatges exposats a l’ANNEX G,
apartat 3 de Promoció del Comerç Local, de les Bases de la convocatòria de les
subvencions, la valoració de les diferents sol·licituds de subvenció és la següent, d’acord
amb els criteris percentuals de repartiment proporcional a la quantitat existent en la partida
pressupostària:
• “Abast de la campanya:...fins al 35% de les puntuacions atorgades...”
• “Qualitat de les campanyes o accions presentades:...fins al 25% de les puntuacions
atorgades...”
• Impacte comercial de la campanya o acció:...fins al 20% de les puntuacions
atorgades...”
• Consolidació de la campanya o acció:...fins al 20% de les puntuacions atorgades...
Puntuació:

Programes
i Accions,
subvencion
ables

Sol·licitants,
NIF/CIF
G65792749
G65651036
G66226044
G66168337
G62690714
G65114639
G58878281
G62497722

Campanyes i
accions
destinades a
fidelització de
clients: fins a
20 punts

Accions
destinades a
fomentar la
ciutat de
Badalona com
a marca i
imatge: fins a
15 punts

20
20
5

15
15
15
15

20
20
20
15

Accions a
fomentar el
consum
responsable
, estalvi
d’energia i
drets dels
consumidor
s: fins a 10
punts

12,5
15
5

Accions de
comunicació i
transversalitat
entre les
diferents
Associacions:
fins a 10 punts

Participació
en activitats
socials
d’interès
per a la
ciutat i
Puntuació
fomentin la
RSC: fins a
5 punts

5
5
10

5

40
35
25
25
20
32,5
40
20

Observacions
Això no obstant, en no superar, amb la suma de tots dels imports sol·licitats per les
diferents entitats, la dotació màxima de la quantitat retinguda a la partida pressupostària
221-4310-48906, no es necessari recórrer als criteris estrictes de valoració ja que, l’apartat
3, de l’ANNEX G, de les Bases que regeixen la convocatòria disposa que “les subvencions
s’atorgaran, com a criteri general, mitjançant el repartiment proporcional de la quantitat
existent en la partida pressupostària corresponent en funció de la puntuació obtinguda ...”.
Com que no s’esgota la partida amb les peticions indicades a les sol·licituds, no cal utilitzar
els criteris de repartiment proporcional, citats anteriorment.
Conclusions
• Els programes i accions presentades s’ajusten en tot o en part a les línies o finalitats
establertes a l’ANNEX G de les Bases de la convocatòria.
• El muntant de les quantitats demandes no superen les previsions de la quantitat
retinguda a la partida pressupostaria corresponent, per tant no es necessari recórrer als
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criteris estrictes de valoració establerts a l’apartat 3, de l’ANNEX, de repartiment
proporcional.
Fonaments de Dret
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Reglament de la llei 38/2003, General de Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol.
Llei 7/1985, de 2 d' abril, reguladora de les Bases del Règim Local i la seva normativa de
desenvolupament.
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s' aprova el Text Refós de les
Hisendes Locals.
Reial decret 500/1990, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei d'
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Bases d' Execució del Pressupost 2016 de l' Ajuntament de Badalona.
Bases específiques que regiran l' atorgament de subvencions per part de l' Ajuntament de
Badalona per concurrència competitiva durant l' any 2016.
Normes reguladores de la Participació Ciutadana de l' Ajuntament de Badalona.
Pel que fa a la fiscalització del compromís de la despesa, l'artícle 34.2 de la Llei general de
subvencions preveu que la resolució de concessió de subvencions comportarà el
compromís de la despesa corresponent i, per tant, en tractar-se de la fase de disposició ha
de ser
fiscalitzada per la Intervenció Municipal, En aquest sentit, l'artícle 214 del Text refòs de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, preveu que
la funció interventora tindrà per objecte fiscalitzar tots els actes de les entitats locals que
donin lloc al reconeixement i la liquidació de drets i obligacions o despeses de caràcter
econòmic, els ingressos i les despeses que d'aquells es derivin.
L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds de subvencions és l'alcaldessa, a proposta
de la Junta de Govern Local.
Proposta de Resolució
En conseqüència, i d'acord amb tot l'anteriorment exposat als fets i fonaments de Dret, 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 Acord:
PRIMER.- Declarar la urgència en l’aprovació d’aquest acord.
SEGON.- Aprovar les sol·licituds de subvencions per concurrència competitiva, Promoció
del Comerç Local 2016, segons el detall següent:
Propostes de subvenció fiscalitzades per l'intervenció Municipal:
ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS I SERVEIS DEL
PROGRÉS
ASSOCIACIÓ DE COMERÇ BADALONA HOME
DESIGN
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS
DE BADALONA
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS E INDUSTRIALS
DE BUFALA "BUFALA COMERÇ"
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS PASSEIG DE LA
SALUT
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL BARRI DE
SANT CRIST DE CAN CABANYES

G65651036

12.500,00

12016000045026/1

G66226044

2.368,19

12016000046892/1

G66168337

3.450,00

12016000046801/1

G62690714

2.719,00

12016000045226/1

G58878281

8.000,00

12016000046803/1

G62497722

730,02

12016000046802/1

Propostes de subvenció supeditades al resultat positiu, pel que fa a cadascun dels
beneficiaris cas per cas, de la fiscalització preceptiva de l'expedient que haurà de realitzar
l'Intervenció Municipal, amb caràcter de condició resolutòria:
ASSOCIACIÓ DE COMERÇ BADACENTRE

G65792749

18.000,00

12016000045479/1

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ CENTRE I PROGRÉS

G65114639

5.715,00

12016000047586/1
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Les subvencions a atorgar corresponen al 50% del import total de les despeses dels
programes o accions presentats.
TERCER.- Aquesta despesa de 53.482,21 euros anirà amb càrrec a la partida 221-431048906, del pressupost en vigor per a l’any 2016, amb les operacions comptables
esmentades en el punt anterior. L'abonament de les quantitats subvencionades queda
condicionat al compliment per part de les interessades dels requisits formals i materials
contemplats tant a les bases reguladores de la subvenció com a la corresponent
convocatòria.
QUART.- Notificar aquesta resolució a les interessades, així com a la Intervenció i a la
Tresoreria Municipal.
CINQUÈ.- Elevar a l'alcadessa la proposta d'aprovació definitiva de concessió de
subvencions per concurrència competitiva, Promoció del Comerç Local 2016, perquè
resolgui definitivament l'expedient.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la proposta de
resolució precedent, proposo a la Junta de Govern Local que resolgui de conformitat.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la proposta de
resolució formulada, la Junta de Govern Local resol de conformitat i la converteix en
resolució.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
SESSIÓ PÚBLICA
Àmbit de Badalona Democràtica
16. Aprovar col·lectivament reconeixements de crèdit de l'exercici 2016.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte:
Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit de l’exercici 2016
Òrgan que resol:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient:
020700-CONJ-DIVFRA2016/000014
Ref. addicional:
JGL2 27.12.16
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

Nivel 10 Moving
Sound SL
B62471610

002.1452

02.02.16

Nivel 10 Moving
Sound SL
B62471610

002.1471

04.03.16

Concepte
Serveis tècnics
audiovisuals i
enregistrament actes
gener
Serveis tècnics
audiovisuals i
enregistrament actes
febrer
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Partida
Núm. operació

010102-CMSRC2016/
000017

001-9220-22799
12016000039349/1

1.922,09

010102-CMSRC2016/
000017

001-9220-22799
12016000039350/1

1.940,84
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Nivel 10 Moving
Sound SL
B62471610

002.1486

01.04.16

Nivel 10 Moving
Sound SL
B62471610

002.1553

02.06.16

Nivel 10 Moving
Sound SL
B62471610

002.1583

05.08.16

Nivel 10 Moving
Sound SL
B62471610

002.1584

05.08.16

Nivel 10 Moving
Sound SL
B62471610

002.1602

03.10.16

Nivel 10 Moving
Sound SL
B62471610

002.1603

03.10.16

Nivel 10 Moving
Sound SL
B62471610

002.1604

03.10.16

Nivel 10 Moving
Sound SL
B62471610

002.1605

03.10.16

Anzizu, López y
Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279
Anzizu, López y
Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279

Serveis tècnics
audiovisuals i
enregistrament actes
març
Serveis tècnics
audiovisuals i
enregistrament actes
maig
Serveis tècnics
audiovisuals i
enregistrament actes
juny
Serveis tècnics
audiovisuals i
enregistrament actes
juliol
Serveis tècnics
audiovisuals i
enregistrament actes
agost
Serveis tècnics
audiovisuals i
enregistrament actes
setembre
Serveis tècnics
audiovisuals i
enregistrament actes
24.08.16
Serveis tècnics
audiovisuals i
enregistrament actes
31.08.16

010102-CMSRC2016/
000017

001-9220-22799
12016000039351/1

1.841,02

010102-CMSRC2016/
000017

001-9220-22799
12016000039352/1

1.863,40

010102-CMSRC2016/
000017

001-9220-22799
12016000039353/1

2.490,79

010102-CMSRC2016/
000017

001-9220-22799
12016000039354/1

2.205,23

010102-CMSRC2016/
000017

001-9220-22799
12016000039355/1

225,06

010102-CMSRC2016/
000017

001-9220-22799
12016000039356/1

1.703,08

010102-CMSRC2016/
000017

001-9220-22799
12016000039357/1

393,37

010102-CMSRC2016/
000017

001-9220-22799
12016000039358/1

393,37

105-9220-22711
12016000039043/1

101,96

105-9220-22711
12016000039043/1

473,78

105-9220-22711
12016000044290/1

3.787,30

105-9220-22711
12016000047752/1

210,47

105-9220-22711
12016000047893/1

5.009,40

105-9220-22711
12016000047893/1

10.890,00

105-9220-22711
12016000047893/1

5.989,50

105-9220-22711
12016000047908/1

3.025,00

N605962

11.05.16

Honoraris autos 478/15

0106136CMSRC2016/
000017

N612001

06.09.16

Honoraris autos 159/14AA

0106136CMSRC2016/
000017

12/16

01.06.16

Honoraris diligències
prèvies 737/2013 AN

Procuradoria
Manjarin, SCP
J60761830

16P02249

06.06.16

Honoraris PO 206/14

Deloitte
Abogados, SL
B80731839

0100025787

24.02.16

Honoraris procurador 4t
període

Deloitte
Abogados, SL
B80731839

0100027094

27.07.16

Honoraris procurador 5è
període

Deloitte
Abogados, SL
B80731839

0100027914

25.11.16

Honoraris procurador 6è
període

Entrena
Abogados SCP
J65653149

06-dup

25.01.16

Honoraris RO 383/2014
A

JCSR
X
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PGG
X

87/16

29.11.16

Instal·lacions i cablejat
diversos edificis

PGG
X

88/16

29.11.16

Instal·lacions i cablejat
diversos edificis

A-3973

13.01.16

Certificats i
manteniments de
l’entitat de registre
T-CAT

A-4269

03.02.16

A-4613

A-4972

Consorci
Administració
Oberta
Electrònica de
Catalunya
Q0801175A
Consorci
Administració
Oberta
Electrònica de
Catalunya
Q0801175A
Consorci
Administració
Oberta
Electrònica de
Catalunya
Q0801175A
Consorci
Administració
Oberta
Electrònica de
Catalunya
Q0801175A
Consorci
Administració
Oberta
Electrònica de
Catalunya
Q0801175A
Consorci
Administració
Oberta
Electrònica de
Catalunya
Q0801175A
Consorci
Administració
Oberta
Electrònica de
Catalunya
Q0801175A
Consorci
Administració
Oberta
Electrònica de
Catalunya
Q0801175A
Consorci
Administració
Oberta
Electrònica de
Catalunya
Q0801175A
Consorci
Administració
Oberta
Electrònica de
Catalunya
Q0801175A

A-5313

A-5674

A-6438

A-6968

A-7316

A-7677

013209-CMSRC2016/
000001
013209-CMSRC2016/
000001

102-4910-21601
12016000047659/1

2.346,43

102-4910-21601
12016000047659/1

1.668,59

013209-CMSRC2016/
000003

102-4910-21602
12016000047675/1

155,63

Certificats i
manteniments de
l’entitat de registre
T-CAT

013209-CMSRC2016/
000003

102-4910-21602
12016000047675/1

128,50

10.03.16

Certificats i
manteniments de
l’entitat de registre
T-CAT

013209-CMSRC2016/
000003

102-4910-21602
12016000047675/1

318,47

05.04.16

Certificats i
manteniments de
l’entitat de registre
T-CAT

013209-CMSRC2016/
000003

102-4910-21602
12016000047675/1

42,83

05.05.16

Certificats i
manteniments de
l’entitat de registre
T-CAT

013209-CMSRC2016/
000003

102-4910-21602
12016000047675/1

90,39

09.06.16

Certificats i
manteniments de
l’entitat de registre
T-CAT

013209-CMSRC2016/
000003

102-4910-21602
12016000047675/1

304,56

01.08.16

Certificats i
manteniments de
l’entitat de registre
T-CAT

013209-CMSRC2016/
000003

102-4910-21602
12016000047675/1

142,42

07.10.16

Certificats i
manteniments de
l’entitat de registre
T-CAT

013209-CMSRC2016/
000003

102-4910-21602
12016000047675/1

433,06

08.11.16

Certificats i
manteniments de
l’entitat de registre
T-CAT

013209-CMSRC2016/
000003

102-4910-21602
12016000047675/1

366,03

24.11.16

Certificats i
manteniments de
l’entitat de registre
T-CAT

013209-CMSRC2016/
000003

102-4910-21602
12016000047675/1

1.815,00
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Abast Systems,
SA
A59104612
Impala Network
Solutions, SL
B60696721
CCALGIR, SL
B17845116

16003322

24.10.16

Actualització programari
Backup Exec

16/2140

30.11.16

Reparació sistema
emmagatzemament
principal NETAPP

3/260210

01.12.16

Manteniment i
actualització TPV

013209-CMSRC2016/
000004
013209-CMSRC2016/
000005
013209-CMSRC2016/
000006

102-4910-21602
12016000047690/1

299,10

102-4910-21601
12016000047708/1

4.682,57

102-4910-21602
12016000047711/1

611,05

Estudios
Financieros
Viriato, SL
B78394517
Telefonica on the
spot Services,
SAU
A78967577
Pro-Activa
Serveis
Aquàtics, SL
B62137252

2331/16/V

21.10.16

Inscripció a curs de
comptabilitat avançada

024108-CMSRC2016/
000009

213-9204-22605
12016000048224/1

984,00

2016010000
28

11.01.16

Fil musical
dependències de
Guàrdia Urbana

100306FEXP2016/
000001

441-1322-22799
12016000013193/1

589,10

A2016/A/201
6182

30.06.16

Serveis de salvament i
socorrisme a les platges

100306FEXP2016/
000004

441-1322-22709
12016000040320/1

44.288,09

Pro-Activa
Serveis
Aquàtics, SL
B62137252

A2016/A/201
6249

01.08.16

Serveis de salvament i
socorrisme a les platges

100306FEXP2016/
000004

441-1322-22709
12016000040320/1

53.145,72

2. La Intervenció municipal ha emès sengles informes específics per als expedients abans
relacionats 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.
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.”
3. Pel que fa a l’expedient 100306-FEXP2016/000001, hi consta informe d’Intervenció
posant de manifest als efectes oportuns, que malgrat tractar-se d’un contracte menor dels
que segons la normativa de contractació n’hi hauria prou amb la incorporació de la factura a
l’expedient i la seva aprovació, l’incompliment dels procediments interns a l’haver realitzat
l’encàrrec de paraula, a més de no garantir l’existència de crèdit, no justifica la idoneïtat, la
conveniència i la necessitat de la contractació.
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
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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 dels expedients que provoquen l'emissió de les factures relacionades
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.
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. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació
han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta
de resolució.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
regidor de l'Àmbit de Badalona Democràtica per tal que inclogui a l’ordre del dia de la Junta
de Govern Local pública, per a la seva ulterior resolució, la següent proposta:
PRIMER.- Aprovar els expedients de despesa i factures que es relacionen a continuació, en
haver estat conformades pel servei gestor corresponent, i satisfer el seu import amb càrrec
a les partides pressupostàries i operacions que s’indiquen del pressupost municipal de
despeses del 2016:
Interessat
NIF

Factura

Data

Nivel 10 Moving
Sound SL
B62471610

002.1452

02.02.16

Nivel 10 Moving
Sound SL
B62471610

002.1471

04.03.16

Nivel 10 Moving
Sound SL
B62471610

002.1486

01.04.16

Nivel 10 Moving
Sound SL
B62471610

002.1553

02.06.16

Nivel 10 Moving
Sound SL
B62471610

002.1583

05.08.16

Nivel 10 Moving
Sound SL
B62471610

002.1584

05.08.16

Concepte
Serveis tècnics
audiovisuals i
enregistrament
actes gener
Serveis tècnics
audiovisuals i
enregistrament
actes febrer
Serveis tècnics
audiovisuals i
enregistrament
actes març
Serveis tècnics
audiovisuals i
enregistrament
actes maig
Serveis tècnics
audiovisuals i
enregistrament
actes juny
Serveis tècnics
audiovisuals i
enregistrament
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Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

010102-CMSRC2016/
000017

001-9220-22799
12016000039349/1

1.922,09

010102-CMSRC2016/
000017

001-9220-22799
12016000039350/1

1.940,84

010102-CMSRC2016/
000017

001-9220-22799
12016000039351/1

1.841,02

010102-CMSRC2016/
000017

001-9220-22799
12016000039352/1

1.863,40

010102-CMSRC2016/
000017

001-9220-22799
12016000039353/1

2.490,79

010102-CMSRC2016/
000017

001-9220-22799
12016000039354/1

2.205,23
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actes juliol
Serveis tècnics
audiovisuals i
enregistrament
actes agost
Serveis tècnics
audiovisuals i
enregistrament
actes setembre
Serveis tècnics
audiovisuals i
enregistrament
actes 24.08.16
Serveis tècnics
audiovisuals i
enregistrament
actes 31.08.16

Nivel 10 Moving
Sound SL
B62471610

002.1602

03.10.16

Nivel 10 Moving
Sound SL
B62471610

002.1603

03.10.16

Nivel 10 Moving
Sound SL
B62471610

002.1604

03.10.16

Nivel 10 Moving
Sound SL
B62471610

002.1605

03.10.16

N605962

11.05.16

Honoraris autos
478/15

N612001

06.09.16

Honoraris autos
159/14-AA

12/16

01.06.16

Honoraris
diligències prèvies
737/2013 AN

Procuradoria
Manjarin, SCP
J60761830

16P0224
9

06.06.16

Honoraris PO
206/14

Deloitte Abogados,
SL
B80731839

01000257
87

24.02.16

Honoraris
procurador 4t
període

Deloitte Abogados,
SL
B80731839

01000270
94

27.07.16

Honoraris
procurador 5è
període

Deloitte Abogados,
SL
B80731839

01000279
14

25.11.16

Honoraris
procurador 6è
període

Entrena Abogados
SCP
J65653149

06-dup

25.01.16

Honoraris RO
383/2014 A

PGG
X

87/16

29.11.16

PGG
X

88/16

29.11.16

A-3973

13.01.16

Certificats i
manteniments de
l’entitat de registre
T-CAT

03.02.16

Certificats i
manteniments de
l’entitat de registre
T-CAT

Anzizu, López y
Castellanos
Procuradores SLP
B58088279
Anzizu, López y
Castellanos
Procuradores SLP
B58088279
JCSR
X

Consorci
Administració
Oberta Electrònica
de Catalunya
Q0801175A
Consorci
Administració
Oberta Electrònica
de Catalunya
Q0801175A

A-4269

Instal·lacions i
cablejat diversos
edificis
Instal·lacions i
cablejat diversos
edificis
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010102-CMSRC2016/
000017

001-9220-22799
12016000039355/1

225,06

010102-CMSRC2016/
000017

001-9220-22799
12016000039356/1

1.703,08

010102-CMSRC2016/
000017

001-9220-22799
12016000039357/1

393,37

010102-CMSRC2016/
000017

001-9220-22799
12016000039358/1

393,37

105-9220-22711
12016000039043/1

101,96

105-9220-22711
12016000039043/1

473,78

105-9220-22711
12016000044290/1

3.787,30

105-9220-22711
12016000047752/1

210,47

105-9220-22711
12016000047893/1

5.009,40

105-9220-22711
12016000047893/1

10.890,00

105-9220-22711
12016000047893/1

5.989,50

105-9220-22711
12016000047908/1

3.025,00

102-4910-21601
12016000047659/1

2.346,43

102-4910-21601
12016000047659/1

1.668,59

013209-CMSRC2016/
000003

102-4910-21602
12016000047675/1

155,63

013209-CMSRC2016/
000003

102-4910-21602
12016000047675/1

128,50

0106136CMSRC2016/
000017
0106136CMSRC2016/
000017
0106136CMSRC2016/
000018
0106136CMSRC2016/
000019
0106136CMSRC2016/
000020
0106136CMSRC2016/
000020
0106136CMSRC2016/
000020
0106136CMSRC2016/
000021
013209-CMSRC2016/
000001
013209-CMSRC2016/
000001
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Consorci
Administració
Oberta Electrònica
de Catalunya
Q0801175A
Consorci
Administració
Oberta Electrònica
de Catalunya
Q0801175A
Consorci
Administració
Oberta Electrònica
de Catalunya
Q0801175A
Consorci
Administració
Oberta Electrònica
de Catalunya
Q0801175A
Consorci
Administració
Oberta Electrònica
de Catalunya
Q0801175A
Consorci
Administració
Oberta Electrònica
de Catalunya
Q0801175A
Consorci
Administració
Oberta Electrònica
de Catalunya
Q0801175A
Consorci
Administració
Oberta Electrònica
de Catalunya
Q0801175A

10.03.16

Certificats i
manteniments de
l’entitat de registre
T-CAT

013209-CMSRC2016/
000003

102-4910-21602
12016000047675/1

318,47

A-4972

05.04.16

Certificats i
manteniments de
l’entitat de registre
T-CAT

013209-CMSRC2016/
000003

102-4910-21602
12016000047675/1

42,83

A-5313

05.05.16

Certificats i
manteniments de
l’entitat de registre
T-CAT

013209-CMSRC2016/
000003

102-4910-21602
12016000047675/1

90,39

09.06.16

Certificats i
manteniments de
l’entitat de registre
T-CAT

013209-CMSRC2016/
000003

102-4910-21602
12016000047675/1

304,56

A-6438

01.08.16

Certificats i
manteniments de
l’entitat de registre
T-CAT

013209-CMSRC2016/
000003

102-4910-21602
12016000047675/1

142,42

A-6968

07.10.16

Certificats i
manteniments de
l’entitat de registre
T-CAT

013209-CMSRC2016/
000003

102-4910-21602
12016000047675/1

433,06

013209-CMSRC2016/
000003

102-4910-21602
12016000047675/1

366,03

013209-CMSRC2016/
000003

102-4910-21602
12016000047675/1

1.815,00

102-4910-21602
12016000047690/1

299,10

102-4910-21601
12016000047708/1

4.682,57

102-4910-21602
12016000047711/1

611,05

A-4613

A-5674

A-7316

08.11.16

Certificats i
manteniments de
l’entitat de registre
T-CAT

A-7677

24.11.16

Certificats i
manteniments de
l’entitat de registre
T-CAT

16003322

24.10.16

Impala Network
Solutions, SL
B60696721

16/2140

30.11.16

CCALGIR, SL
B17845116

3/260210

01.12.16

Manteniment i
actualització TPV

2331/16/
V

21.10.16

Inscripció a curs de
comptabilitat
avançada

024108-CMSRC2016/
000009

213-9204-22605
12016000048224/1

984,00

20160100
0028

11.01.16

Fil musical
dependències de
Guàrdia Urbana

100306FEXP2016/
000001

441-1322-22799
12016000013193/1

589,10

Pro-Activa Serveis
Aquàtics, SL
B62137252

A2016/A/2
016182

30.06.16

Serveis de
salvament i
socorrisme a les
platges

100306FEXP2016/
000004

441-1322-22709
12016000040320/1

44.288,09

Pro-Activa Serveis
Aquàtics, SL
B62137252

A2016/A/2
016249

01.08.16

Serveis de
salvament i
socorrisme a les
platges

100306FEXP2016/
000004

441-1322-22709
12016000040320/1

53.145,72

Abast Systems, SA
A59104612

Estudios
Financieros Viriato,
SL
B78394517
Telefonica on the
spot Services, SAU
A78967577

Actualització
programari Backup
Exec
Reparació sistema
emmagatzemament
principal NETAPP
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SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució a la Comissió Informativa de l’Àmbit de
Badalona Democràtica.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
17. Aprovació col·lectiva de reconeixement de crèdit.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte:
Òrgan que resol:
Caràcter:
Expedient:

Ref. addicional:
Interessat:

Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit
Junta de Govern Local (sessió pública)
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
103415-FEXP2016/000001
103415-FEXP2016/000002
103415-FEXP2016/000003
103415-FEXP2016/000004
103415-FEXP2016/000005
JGL 27.12.16
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
Factura
NIF
SELVAPANS,
2016SL
005
B6556311-6
CIPRES
PIQUERAS,
1540
SL
B6012546-5
CIPRES
PIQUERAS,
1539
SL
B6012546-5
MODEL
283
SOUND, SL
B65413908
TRIFUSIÓ
PROJECTES
CULTURALS,
18187
SL
B6178949-1
CAMPIO
ASSOCIATS,
1/161102
SL
B6032743-4

Data

Concepte

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

7.3.16

Compra de
queviures – PA

103415FEXP2016/000001

440-9240-22105
12016000024644/1

179,96

5.3.16

Compra de
queviures

103415FEXP2016/000002

440-9240-22105
12016000024651/1

103,07

5.3.16

Compra de
subministres

103415FEXP2016/000002

440-9240-22199
12016000024653/1

46,57

7.3.16

Lloguer equip de
so

103415FEXP2016/000003

440-9240-22799
12016000024662/1

847,00

17.6.16

Actuació musical

103415FEXP2016/000004

440-9240-22612
12016000024664/1

571,12

10.6.16

Adquisició de
trofeus

103415FEXP2016/000005

440-9240-22199
12016000024667/1

126,65

2. Pel que fa als expedients de referència, la Intervenció municipal ha emès informes
específics en què posa de manifest, entre d’altres qüestions, el següent:
“Que, 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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Que no obstant això, 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
Factura
NIF
SELVAPANS, SL
2016-005
B6556311-6
CIPRES
1540
PIQUERAS, SL
B6012546-5
CIPRES
PIQUERAS, SL
1539
B6012546-5
MODEL SOUND,
SL
283
B65413908
TRIFUSIÓ
PROJECTES
18187
CULTURALS, SL
B6178949-1
CAMPIO
ASSOCIATS, SL
1/161102
B6032743-4

7.3.16

Compra de
queviures – PA

103415FEXP2016/000001

Partida
Núm. operació
440-9240-22105
12016000024644/1

5.3.16

Compra de
queviures

103415FEXP2016/000002

440-9240-22105
12016000024651/1

103,07

5.3.16

Compra de
subministres

103415FEXP2016/000002

440-9240-22199
12016000024653/1

46,57

7.3.16

Lloguer equip de
so

103415FEXP2016/000003

440-9240-22799
12016000024662/1

847,00

17.6.16

Actuació musical

103415FEXP2016/000004

440-9240-22612
12016000024664/1

571,12

10.6.16

Adquisició de
trofeus

103415FEXP2016/000005

440-9240-22199
12016000024667/1

126,65

Data

Concepte

Núm. Exp.

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

Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
18. Conservació, lloguer de la línea GSM i una assitència amb la inspecció periòdica
de l'ECA, corresponent a tot l'any 2016, de l'ascensor de la biblioteca de Sant Roc.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte
Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol Junta de Govern Local Pública
Expedient
0639-FEXP2016/000002
Caràcter
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional 132/D-59/16
Procediment
FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
d’adjudicació
Objecte
de Conservació, lloguer de la línea GSM i una assistència amb la inspecció
l’expedient
periòdica de l'ECA, corresponent a tot l'any 2016, de l'ascensor de la
biblioteca de Sant Roc
Fets
1. L’informe tècnic del departament gestor, de data 24/11/2016, posa de manifest que s’ha
efectuat el manteniment de l'ascensor de la biblioteca de Sant Roc: conservació, lloguer de
la línea GSM i una assistència amb la inspecció periòdica de l'ECA, corresponent a tot l'any
2016.
2. De l’esmentat informe se’n desprèn que si bé no es van poder realitzar els tràmits
procedimentals escaients, el servei va ser efectivament prestat i que s’ha presentat per part de
l’interessat la relació de factures que es detalla a continuació:
Núm. Fra
F 7305

Data
03/03/2016

Import
49,31

Aplic

Nif
ES-B0887520-5
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ASCENSORES ENINTER, SL
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R 15110
R 41920
R 65202
R 92887

01/01/2016
01/04/2016
01/07/2016
01/10/2016

362,64
362,64
362,64
362,64

ES-B0887520-5
ES-B0887520-5
ES-B0887520-5
ES-B0887520-5

ASCENSORES ENINTER, SL
ASCENSORES ENINTER, SL
ASCENSORES ENINTER, SL
ASCENSORES ENINTER, SL

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

Id.Op

Num.Op

Import

2016 N 331 3321 21200

A

12016000044655/1

1.499,87

4. En data 28/11/2016 es va emetre l’oportú informe jurídic d’adequació de les actuacions.
5. En data 12/12/2016 l’interventor general va informar:
“A l’expedient s’incorpora un informe jurídic emès per la tècnica superior en dret en data 28
de novembre d’enguany, proposant l’aprovació, mitjançant reconeixement extrajudicial de
crèdit, de la despesa de 1.499,87 Euros, derivada de les factures presentades per
l’empresa ASCENSORES ENINTER 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 Les factures conformades pel cap del
departament d’Obres i Projectes en equipaments, 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.”
Fonaments de dret
1. Segons disposa l’art. 25.2.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, en la redacció donada pel numero vuit de l'article primer de la Llei 27/2013, 27
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, el Municipi exercirà en tot
cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats
autònomes, les matèries següents: [...] m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.
2. L’article 10.9 del Títol preliminar del Codi civil recull la figura de l’enriquiment sense causa
coma font d’obligacions. Així mateix, segons reiterada jurisprudència del TS, com la Sentencia
de data 12 diciembre 2012. RJ 2013\770, que a la seva vegada cita una sentència de data 11
de maig de 2004, recurs 3554/1999, es posa de manifest que l'enriquiment injust o sense
causa no és només un principi general del dret, que regeix també en el dret administratiu, sinó
que a més s'ha de considerar com una acció pròpia i singular del dret administratiu, diferent de
la que s'exercita en l'àmbit civil, precisament per les particularitats de l'àmbit administratiu.
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3. Donada la manca de regulació puntual i sistematitzada en dret positiu de la institució de
l’enriquiment injust o sense causa, la doctrina jurisprudencial de les Sales Primera i Segona del
Tribunal Suprem, que en la sentència citada anteriorment de data 12 desembre 2012
determina quan es dona la procedència de l’obligació de pagament imposada per evitar un
enriquiment injust literalment de la següent manera:
“Per tant, la determinació de la procedència d'aquesta obligació de pagament imposada per
evitar un enriquiment injust, requereix analitzar els requisits exigits perquè es doni aquesta
situació il·lícita, que, segons constata la STS de data 11 de maig de 2004 (RJ 2004, 3949) (rec.
3554/1999), recollint la doctrina continguda en altres sentències tant de la Sala primera com
d'aquesta mateixa, es poden resumir en els següents:
"a) L'enriquiment o augment del patrimoni del enriquit, constituït per qualsevol avantatge o
atribució patrimonial abocada a produir efectes definitius.
b) L'empobriment de qui reclama o d'aquell en nom del qual reclama, pecuniàriament
apreciable, encara que entès en el més ampli sentit sempre, que no provingui directament del
comportament de qui el pateix.
c) La relació causal entre l'empobriment i l'enriquiment, de manera que aquest sigui l'efecte
d'aquell. O, dit en altres termes que l'enriquiment segueixi un correlatiu empobriment.
d) La manca de causa o de justificació de l'enriquiment i del correlatiu empobriment. Aquest
últim requisit, crucial en la delimitació de l'àmbit de l'enriquiment injust, és el que presenta més
dificultats pràctiques. Si bé es pot dir que, des de la perspectiva d'un << concepte de dret
estricte >> que impera en la nostra jurisprudència en aplicar la figura de l'enriquiment injust, o
es considera que l'absència de causa equival mancant just títol per conservar al patrimoni
l'increment o valor ingressat, o s'atén a concrecions de l'acció a través de: la conditio per una
prestació frustrada en no aconseguir-se la finalitat a la qual va redreçada; conditio per
intromissió o per invasió en béns aliens; i conditio per desemborsament "
4. Així doncs, en el cas objecte del present informe, entenem que es donen els requisits
expressats a l’antecedent anterior, per la qual cosa s’estima l’obligació de pagament de les
factures, sense perjudici de les eventuals responsabilitats que es puguin derivar (STS de 24 de
juliol de 1992) i conforme les previsions de l’article 41 i concordants LRJPAC.
5. Segons disposa l’art. 214 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG
2/2004, de 5 de març) (TRLHL), la intervenció municipal ha d’emetre informe, certificant
l’existència de crèdit.
6. La competència per aprovar aquesta proposta d’acord correspon a la Junta de Govern
Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament, atorgada mitjançant acord plenari d’aprovació
definitiva de data 13 d’abril de 2016, i que, de conformitat amb la STS 161/2013, de 26 de
setembre (BOE Núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix que l’acord sigui adoptat en sessió
pública de la Junta de Govern Local, previ dictamen de comissió informativa competent per raó
de la matèria, de conformitat amb l’article 123 del ROFRJ, aprovat per reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de
novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta
de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de ASCENSORES
ENINTER. SL, amb NIF B0887520-5, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació
pressupostària següent:
Aplicació pressupostària

Id.Op

Num.Op

Import

2016 N 331 3321 21200

A

12016000044655/1

1.499,87

SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon a
l’execució dels treballs realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent
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responsable dels treballs i/o serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient
s’ha complert la normativa de pertinent aplicació, i procedir al seu pagament:
Núm. Fra
F 7305

Data
03/03/2016

Import
49,31

R 15110
R 41920
R 65202
R 92887

01/01/2016
01/04/2016
01/07/2016
01/10/2016

362,64
362,64
362,64
362,64

Aplic

Nif
ES-B0887520-5

Tercer
ASCENSORES ENINTER, SL

ES-B0887520-5
ES-B0887520-5
ES-B0887520-5
ES-B0887520-5

ASCENSORES ENINTER, SL
ASCENSORES ENINTER, SL
ASCENSORES ENINTER, SL
ASCENSORES ENINTER, SL

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
B0887520-5
ASCENSORES ENINTER, SL
Votació:
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
19. Aprovar l'expedient 082200-cm-src2016/000005, corresponent al servei de neteja i
manteniment de catifes dels accessos a diverses instal.lacions esportives
municipals, a favor de l'empresa RENTOKIL INITIAL ESPANYA, SA.
Identificació de l’expedient
Tipus d’expedient:Aprovar la facturació corresponent al servei de neteja i manteniment
de 14 catifes (11 de 1,50 m x 0,85 m i 3 de 2,40 m x 1,15 m) per als accessos a diverses
instal·lacions esportives amb un total de 2 neteges mensuals per catifa.
Òrgan que resol Junta de Govern Local
Expedient 280/K86-2016
Empresa interesada Rentokil Initial Espanya SA (NIF A28767671)
Import 1.782,53 euros
Antecedents
1. El cap del departament d’Instal·lacions, en data 11 de novembre de 2016, ha emès un
informe tècnic referent a la necessitat de la contractació d’un servei de neteja i
manteniment de 14 catifes (11 de 1,50 m x 0,85 m i 3 de 2,40 m x 1,15 m) per als
accessos a diverses instal·lacions esportives amb un total de 2 neteges mensuals per
catifa. A principis de l’any 2016, es va iniciar un expedient per a la contractació d’aquest
servei per tot l’any 2016, aquest expedient va ser retornat, ja que per un altre costat
l’Ajuntament estava gestionant la tramitació d’un contracte similar amb abast plurianual,
però fins que aquest contracte no sigui una realitat s’ha tingut que procedir a la prestació del
servei i s’ha procedir a la contractació de forma no apropiada. L’empresa especialitzada que
ha donat aquest servei és Rentokil Initial Espanya SA (NIF A28767671) per import de
1.782,53€ (IVA inclòs), i conclou que tractant-se d’un servei essencial i ineludible i per tal
de garantir la seguretat i el bon funcionament de les instal·lacions, es sol·licita el
reconeixement de la factura i el seu pagament.
2. L’empresa Rentokil Initial Espanya SA (NIF A28767671), va presentar: la factura núm.
20038050 per import de 982,11€ més el 21% d’IVA (206,24€) que fa un total de 1.188,35€,
al registre de factures de la Intervenció amb registre d’entrada en data 30/06/2016 i la
factura núm. 200397649 per import de 491,06€ més el 21% d’IVA (103,12€) que fa un
total de 594,18€, al registre de factures de la Intervenció amb registre d’entrada en data
26/10/2016 corresponents al servei de neteja i manteniment de 14 catifes (11 de 1,50
m x 0,85 m i 3 de 2,40 m x 1,15 m) per als accessos a diverses instal·lacions esportives
amb un total de 2 neteges mensuals per catifa.
3. En data19 de desembre de 2016, el sr. Interventor ha informat el següent:
“Aplicació pressupostària

Id.Op

Num.Op

Import

2016 N 322 3420 22799

A

12016000046931/1

1.782,53
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Vist l’expedient relatiu a l’assumpte referenciat s’ha d’indicar el següent:
A l’expedient s’incorpora un jurídic emès pel cap del servei Jurídic i d’Administració
General, en data 30 de novembre d’enguany, proposant l’aprovació, mitjançant
reconeixement extrajudicial de crèdit, de la despesa de 1.782,53 Euros, derivada de les
factures presentades per l’empresa RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A.
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 les factures trameses no poden conceptuar
–se procedents 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 les factures conformades pel cap del
departament d’Instal·lacions Esportives, el tercer de bona fe ha prestat el servei a
conformitat de l’Ajuntament i els imports són correctes.
És per això que, en aplicació del principi “d’enriquiment injust”, expressament admès pel
Consell d’ Estat (entre d’altres, en els dictàmens 88/2004 i 1008/2008) i aplicat per la
jurisprudència del Tribunal Suprem en diverses sentències (28 d’abril i 12 de maig de 2008,
entre d’altres) procediria 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.”
Fonaments de Dret
1.
El art. 25.1.l) LRBRL d’acord amb modificació operada per LRSAL, estableix que
els Ajuntaments exerciran com a competències pròpies, en els termes de la legislació de
l’Estat i de les comunitats autònomes, “la promoció de l’esport i instal·lacions esportives i
d’ocupació del temps lliure”.
2.
Són un servei mínim de caràcter obligatori per tenir un nombre d’habitants superior
amb 20.000, d’acord amb l’art. 26 c) LRBRL de conformitat amb modificació operada per
LRSAL, les instal·lacions esportives d’ús públic.
3.
L’art. 84.2 lletres d) i k) EAC estableixen que els governs locals de Catalunya tenen
en tot cas competències pròpies, en els termes que determinin les lleis, sobre la regulació i
la gestió dels 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.
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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 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
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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 19 de desembre de 2016,
d’acord amb el punt tercer 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 les factures esmentades a l’antecedent segon, 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-SRC2016/000005, corresponent a
les despeses pel servei de neteja i manteniment de 14 catifes (11 de 1,50 m x 0,85 m i 3 de
2,40 m x 1,15 m) per als accessos a diverses instal·lacions esportives amb un total de 2
neteges mensuals per catifa.
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm.Operació

Import

2016 N 322 3420 22799

A

12016000046931/1

1.782,53€

Segon.- APROVAR les factures incorporades a l’expedient, que han estat conformada pel
tècnic municipal competent, corresponent a les despeses pel servei despeses pel servei de
neteja i manteniment de 14 catifes (11 de 1,50 m x 0,85 m i 3 de 2,40 m x 1,15 m) per als
accessos a diverses instal·lacions esportives amb un total de 2 neteges mensuals per
catifa, per l'empresa Rentokil Initial Espanya SA (NIF A28767671)i abonar-la en els termes que
determina la Llei:
Factura

Data

Concepte

Import

200383050

30/06/2016

Servei
de
neteja
manteniment de 14 catifes

i

1.188,35€

200397649

12/10/2016

Servei
de
neteja
manteniment de 14 catifes

i

594,18€

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
20. Aprovar l'expedient 082200-cm-src2016/000004, corresponent a la inspecció
periòdica de l'ascensor al Camp de Futbol de Montigalà a favor de l'empresa TUV
RHEINLAND IBÈRICA, SA.
Identificació de l’expedient
Tipus d’expedient
Aprovar la facturació corresponent a la inspecció periòdica de
l’ascensor ubicat a la instal·lació esportiva Camp de Futbol de
Montigalà, per tal de garantir la seguretat i el bon
funcionament d’aquest.
Òrgan que resol

Junta de Govern Local
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Expedient

228/K77-2016

Empresa interessada

TÜV Rheinland NIF A59555466

Import

77,14 euros

Antecedents
1. El cap del departament d’Instal·lacions, en data 9 de novembre de 2016, ha emès un
informe tècnic referent a la necessitat d’unes inspeccions periòdiques que són de
requeriment obligatori a l’ascensor ubicat a la instal·lació esportiva Camp de Futbol de
Montigalà per poder complir la actual normativa en relació als aparells elevadors. Donat que
aquest any no ha hagut contractació, s’han vist obligats a contractar aquests treballs a
l’empresa TÜV Rheinland NIF A595554668 per import de 63,75€ més el 21% d’IVA
(13,39€) que fa un total de 77,14€ i conclou que tractant-se d’un servei essencial i ineludible
i per tal de garantir la seguretat i el bon funcionament de l’ascensor, es sol·licita el
reconeixement de la factura i el seu pagament.
2. L’empresa TÜV Rheinland NIF A595554668, va presentar la factura núm. 114 per
import de 63,75€ més el 21% d’IVA (13,39€) que fa un total de 77,14€, al registre de
factures de la Intervenció amb registre d’entrada en data 24/08/2016, corresponent a la
inspecció periòdica de l’ascensor a la instal·lació esportiva Camp de Futbol de
Montigalà.
3. En data16 de desembre de 2016, el sr. Interventor ha informat el següent:
“ Aplicació pressupostària

Id.Op

Num.Op

Import

2016 N 322 3420 21300

A

12016000042831/1

77,14

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
Administració General en data 10 de novembre d’enguany, proposant l’aprovació,
mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit, de la despesa de 77,14 Euros,
derivada de la factura presentada per l’empresa TUV RHEINLAND IBERICA
INSPECTION,CERTIF. TESTING, SA
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
departament d’Instal·lacions Esportives, el tercer de bona fe ha prestat el servei a
conformitat de l’Ajuntament i els imports són correctes.
És per això que, en aplicació del principi “d’enriquiment injust”, expressament admès
pel Consell d’ Estat (entre d’altres, en els dictàmens 88/2004 i 1008/2008) i aplicat per
la jurisprudència del Tribunal Suprem en diverses sentències (28 d’abril i 12 de maig
de 2008, entre d’altres) procediria 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
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(Títol VII); l’article 28 de la Llei de Transparència i Bon Govern, i altre normativa
concordant.”
Fonaments de Dret
1. El art. 25.1.l) LRBRL d’acord amb modificació operada per LRSAL, estableix que els
Ajuntaments exerciran com a competències pròpies, en els termes de la legislació de
l’Estat i de les comunitats autònomes, “la promoció de l’esport i instal·lacions esportives
i d’ocupació del temps lliure”.
2. Són un servei mínim de caràcter obligatori per tenir un nombre d’habitants superior amb
20.000, d’acord amb l’art. 26 c) LRBRL de conformitat amb modificació operada per
LRSAL, les instal·lacions esportives d’ús públic.
3. L’art. 84.2 lletres d) i k) EAC estableixen que els governs locals de Catalunya tenen en
tot cas competències pròpies, en els termes que determinin les lleis, sobre la regulació i
la gestió dels 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

Junta de Govern Local. Acta sessió núm. 30 / 27-12-2016

83

Secretaria General

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 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 16 de desembre de 2016,
d’acord amb el punt tercer 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 segon, 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-SRC2016/000004, relatiu a la
inspecció periòdica de l’ascensor ubicat a la instal·lació esportiva Camp de Futbol de
Montigalà, per tal de garantir la seguretat i el bon funcionament d’aquest
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm.Operació

Import

2016 N 322 3420 21300

A

2016000042831/1

77,14€

Segon.- APROVAR la factura incorporada a l’expedient, que ha estat conformades pel
tècnic municipal competent, corresponent a les despeses pel servei de manteniment dels
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ascensors ubicats a les instal·lacions esportives: Pavelló Països Catalans i Camp de Futbol
Montigalà, per l'empresa Ascensores Ersce, SA (A08277907) i abonar-la en els termes que
determina la Llei:
Factura

Data

Concepte

Import

114

24/08/2016

Inspecció periòdica de l’ascensor ubicat
a la instal·lació esportiva Camp de
Futbol de Montigalà

77,14€

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
21. Aprovar l'expedient 082200-cm-src2016/000007, corresponent al manteniment de
l'ascensor a les instal.lacions esportives Pavelló Països Catalans i Camp de Futbol
Montigalà a favor de l'empresa Ascensores Ersce, SA.
Identificació de l’expedient
Tipus d’expedient
Aprovar la facturació corresponent al manteniment dels
ascensors ubicats a les instal·lacions esportives: Pavelló
Països Catalans i Camp de Futbol Montigalà.
Òrgan que resol

Junta de Govern Local

Expedient

291/K93-2016

Empresa interessada

Ascensores Ersce, SA (A08277907)

Import

670,87 euros

Antecedents
1. El cap del departament d’Instal·lacions, en data 24 de novembre de 2016, ha emès un
informe tècnic referent a la necessitat de la contractació d’un servei de manteniment dels
ascensors ubicats a les instal·lacions esportives: Pavelló Països Catalans i Camp de
Futbol Montigalà. A principis de l’any 2016, es va iniciar un expedient per a la contractació
d’aquest servei per tot l’any 2016, aquest expedient va ser retornat, ja que per un altre
costat l’Ajuntament estava gestionant la tramitació d’un contracte similar amb abast
plurianual i que englobava els mateixos serveis per a diferents departaments de
l’Ajuntament. Però fins que aquest contracte no sigui una realitat s’ha tingut que procedir a
la prestació del servei i s’ha procedir a la contractació de forma no apropiada. L’empresa
especialitzada que ha donat aquest servei és Ascensores Ersce, SA (A08277907) per
import de 670,87€ (IVA inclòs), i conclou que tenint en compte tot l’anteriorment citat i amb
la reiteració de la bona predisposició d’aquesta empresa per a donar-nos el servei a les
instal·lacions esportives, sol·licito el reconeixement de la seva facturació i el seu pagament.
2. L’empresa Ascensores Ersce, SA (A08277907), va presentar: la factura núm. 262526 per
import de 554,44€ més el 21% d’IVA (116,43€) que fa un total de 670,87€, al registre de
factures de la Intervenció amb registre d’entrada en data 29/09/2016 corresponent al
manteniment dels ascensors ubicats a les instal·lacions esportives: Pavelló Països
Catalans i Camp de Futbol Montigalà.
3. En data16 de desembre de 2016, el sr. Interventor ha informat el següent:
“ Aplicació pressupostària
Id.Op
Num.Op
Import
2016 N 322 3420 21300

A

12016000048198/1

670,87

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 del servei Jurídic i
d’Administració General en data 15 de desembre d’enguany, proposant l’aprovació,
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mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit, de la despesa de 670,87 Euros,
derivada de la factura presentada per l’empresa ASCENSORES ERSCE S.A.
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
departament d’Instal·lacions Esportives, el tercer de bona fe ha prestat el servei a
conformitat de l’Ajuntament i els imports són correctes.
És per això que, en aplicació del principi “d’enriquiment injust”, expressament admès
pel Consell d’ Estat (entre d’altres, en els dictàmens 88/2004 i 1008/2008) i aplicat per
la jurisprudència del Tribunal Suprem en diverses sentències (28 d’abril i 12 de maig
de 2008, entre d’altres) procediria 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.”
Fonaments de Dret
1. El art. 25.1.l) LRBRL d’acord amb modificació operada per LRSAL, estableix que els
Ajuntaments exerciran com a competències pròpies, en els termes de la legislació de
l’Estat i de les comunitats autònomes, “la promoció de l’esport i instal·lacions esportives
i d’ocupació del temps lliure”.
2. Són un servei mínim de caràcter obligatori per tenir un nombre d’habitants superior amb
20.000, d’acord amb l’art. 26 c) LRBRL de conformitat amb modificació operada per
LRSAL, les instal·lacions esportives d’ús públic.
3. L’art. 84.2 lletres d) i k) EAC estableixen que els governs locals de Catalunya tenen en
tot cas competències pròpies, en els termes que determinin les lleis, sobre la regulació i
la gestió dels 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.
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5.
6.

7.

8.

9.

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.”
L’article 10.9 del Títol preliminar del Codi civil recull la figura de l’enriquiment sense
causa com a font d’obligacions.
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 empobrecimientoal 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.”
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 contenciosoadministrativa, 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”.
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.
L’article 28 de les Bases d’Execució del Pressupost municipal per l’any 2016 disposen
que, pel que fa als expedients de contractació menor, tant el seu tràmit com llur quantia,
haurà d’ajustar-se al que disposa el TRLCSP. L’article 138.3 del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, que va aprovar el Text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic disposa, en relació al procediment d’adjudicació, que els contractes
menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i
que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació,
complint amb les normes establertes en l’article 111. Es consideren contractes menors
els contractes d’import inferior a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a
18.000 euros, quan es tracti d’altres contractes, sens perjudici del que disposa l’article
206 en relació amb les obres, serveis i subministraments 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
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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 16 de desembre de 2016,
d’acord amb el punt tercer 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 segon, 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-SRC2016/000007, relatiu al
manteniment dels ascensors ubicats a les instal·lacions esportives: Pavelló Països
Catalans i Camp de Futbol Montigalà.
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm.Operació

Import

2016 N 322 3420 21300

A

2016000048198/1

670,87€

Segon.- APROVAR la factura incorporada a l’expedient, que ha estat conformades pel
tècnic municipal competent, corresponent a les despeses pel servei de manteniment
dels ascensors ubicats a les instal·lacions esportives: Pavelló Països Catalans i Camp
de Futbol Montigalà, per l'empresa Ascensores Ersce, SA (A08277907) i abonar-la en els
termes que determina la Llei:
Factura

Data

Concepte

Import

262526

25/09/2016

Servei de manteniment dels ascensors ubicats a les
instal·lacions esportives: Pavelló Països Catalans i
Camp de Futbol Montigalà

670,87€

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
22. Aprovar l'expedient 082200-cm-src2016/000006, corresponent al manteniment de
l'ascensor a la instal.lació esportiva Can Cabanyes a favor de l'empresa Ascensors
del Vallés, SA.
Identificació de l’expedient
Tipus ’expedient
Aprovar la facturació corresponent al servei de manteniment per
l’ascensor ubicat a la instal·lació esportiva Complex Esportiu Can
Cabanyes.
Òrgan que resol

Junta de Govern Local

Expedient

283/K88-2016
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Empresa
interessada

Ascensors del Vallès, SA (A58326067)

Import

320,65 euros

Antecedents
1. El cap del departament d’Instal·lacions, en data 24 de novembre de 2016, ha emès un
informe tècnic referent a la necessitat d’un manteniment periòdic que és de requeriment
obligatori a l’ascensor ubicat a la instal·lació Complex Esportiu Can Cabanyes, per poder
complir l’actual normativa en relació als aparells elevadors. Donat que aquest any no ha
hagut contractació, s’han vist obligats a contractar aquests treballs a l’empresa Ascensors
del Vallès, SA (A58326067) per import de 265,00€ més el 21% d’IVA (55,65€) que fa un
total de 320,65€ i conclou que amb la bona predisposició d’aquesta empresa per a donarnos el servei a la instal·lació esportiva, es sol·licita el reconeixement de la seva factura i del
seu pagament.
2. L’empresa Ascensors del Vallès, SA (A58326067), va presentar la factura núm. 2016
2/622645 per import de 265,00€ més el 21% d’IVA (55,65€) que fa un total de 320,65€ €,
al registre de factures de la Intervenció amb registre d’entrada en data 05/01/2016,
corresponent al manteniment de l’ascensor a la instal·lació esportiva Complex Esportiu
Can Cabanyes.
3. En data16 de desembre de 2016, el sr. Interventor ha informat el següent:
“ Aplicació pressupostària

Id.Op

Num.Op

Import

2016 N 322 3420 21300

A

12016000046990/1

320,65

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 30 de novembre d’enguany, proposant l’aprovació,
mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit, de la despesa de 320,65 Euros,
derivada de la factura presentada per l’empresa ASCENSORES DEL VALLES, S.A.
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
departament d’Instal·lacions Esportives, el tercer de bona fe ha prestat el servei a
conformitat de l’Ajuntament i els imports són correctes.
És per això que, en aplicació del principi “d’enriquiment injust”, expressament admès
pel Consell d’ Estat (entre d’altres, en els dictàmens 88/2004 i 1008/2008) i aplicat per
la jurisprudència del Tribunal Suprem en diverses sentències (28 d’abril i 12 de maig
de 2008, entre d’altres) procediria 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
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(Títol VII); l’article 28 de la Llei de Transparència i Bon Govern, i altre normativa
concordant.”
Fonaments de Dret
1. El art. 25.1.l) LRBRL d’acord amb modificació operada per LRSAL, estableix que els
Ajuntaments exerciran com a competències pròpies, en els termes de la legislació de
l’Estat i de les comunitats autònomes, “la promoció de l’esport i instal·lacions esportives
i d’ocupació del temps lliure”.
2. Són un servei mínim de caràcter obligatori per tenir un nombre d’habitants superior amb
20.000, d’acord amb l’art. 26 c) LRBRL de conformitat amb modificació operada per
LRSAL, les instal·lacions esportives d’ús públic.
3. L’art. 84.2 lletres d) i k) EAC estableixen que els governs locals de Catalunya tenen en
tot cas competències pròpies, en els termes que determinin les lleis, sobre la regulació i
la gestió dels 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 empobrecimientoal 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
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8.

9.

10.
11.

cuando conforme a reiterada jurisprudencia tanto civil como contenciosoadministrativa, 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”.
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.
L’article 28 de les Bases d’Execució del Pressupost municipal per l’any 2016 disposen
que, pel que fa als expedients de contractació menor, tant el seu tràmit com llur
quantia, haurà d’ajustar-se al que disposa el TRLCSP. L’article 138.3 del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que va aprovar el Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic disposa, en relació al procediment d’adjudicació, que els
contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb
capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la
prestació, complint amb les normes establertes en l’article 111. Es consideren
contractes menors els contractes d’import inferior a 50.000 euros, quan es tracti de
contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d’altres contractes, sens perjudici
del que disposa l’article 206 en relació amb les obres, serveis i subministraments
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.
La intervenció municipal ha informat l’expedient en data 16 de desembre de 2016,
d’acord amb el punt tercer dels antecedents..
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 segon, 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-SRC2016/000006,
corresponent a les despeses pel servei de manteniment per l’ascensor ubicat a la
instal·lació esportiva Complex Esportiu Can Cabanyes, segons consta estipulat a la
normativa actual d’elevadors, hi ha l’obligació de mantenir en vigor un contracte de
manteniment.
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Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm.Operació

Import

2016 N 322 3420 21300

A

2016000046990/1

320,65€

Segon.- APROVAR la factura incorporada a l’expedient, que ha estat conformades pel
tècnic municipal competent, corresponent a les despeses pel servei de manteniment
per l’ascensor ubicat a la instal·lació esportiva Complex Esportiu Can Cabanyes, per
l'empresa Ascensors del Vallès, SA (A58326067)i abonar-la en els termes que determina
la Llei:
Factura

Data

Concepte

Import

2016 2/622645

01/01/2016

Servei de manteniment per
l’ascensor
ubicat
a
la
instal·lació esportiva Complex
Esportiu Can Cabanyes

320,65€

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
23. Aprovar l'expedient 082200-cm-src2016/000008, corresponent al servei de
connexió a una central receptora d'alarmes de diverses instal.lacions esportives a
favor de l'empresa CENTRACONTROL, 24, SA.
Identificació de l’expedient
Tipus d’expedient
Aprovar la facturació corresponent al servei de connexió a una
central d’alarmes i servei de report d’incidències per e-mail, per
l’any 2016, a diverses instal·lacions esportives
Òrgan que resol

Junta de Govern Local

Expedient

292/K94-2016

Empresa interessada

CENTRACONTROL 24, SA (A59165704)

Import

2.268,60 euros

Antecedents
1. El cap del departament d’Instal·lacions, en data 11 de novembre de 2016, ha emès un
informe tècnic referent a la necessitat de la contractació d’un servei de connexió a una
central d’alarmes i servei de report d’incidències per e-mail, per l’any 2016, a diverses
instal·lacions esportives: Piscina Centre, Pavelló Països Catalans, Poliesportiu de
Llefià, Pistes d’Atletisme, Poliesportiu Casagemes, Pavelló de Bufalà, Camp de Futbol
Municipal de Badalona, Zona Esportiva Can-Cabanyes-Sistrells i Camp de Futbol-7 de
Montigalà. A principis de l’any 2016, es va iniciar un expedient per a la contractació
d’aquest servei per tot l’any 2016, aquest expedient va ser retornat, ja que per un altre
costat l’Ajuntament estava gestionant la tramitació d’un contracte similar amb abast
plurianual i que englobava els mateixos serveis per a diferents departaments de
l’Ajuntament. Però fins que aquest contracte no sigui una realitat s’ha tingut que procedir a
la prestació del servei i s’ha procedir a la contractació de forma no apropiada. L’empresa
especialitzada que ha donat aquest servei és CENTRACONTROL 24, SA (A59165704)
per import de 2.268,60€ (IVA inclòs), i conclou que tenint en compte tot l’anteriorment citat i
amb la reiteració de la bona predisposició d’aquesta empresa per a donar-nos el servei a
les instal·lacions esportives, sol·licito el reconeixement de la seva facturació i el seu
pagament.
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2. L’empresa CENTRACONTROL 24, SA (A59165704) va presentar: la factura núm.
54625 per import de 1.874,88€ més el 21% d’IVA (393,72€) que fa un total de 2.268,60€,
al registre de factures de la Intervenció amb registre d’entrada en data 17/10/2016
corresponent al servei de connexió a una central d’alarmes i servei de report
d’incidències per e-mail, per l’any 2016, a diverses instal·lacions esportives.
3. En data16 de desembre de 2016, el sr. Interventor ha informat el següent:
“Aplicació pressupostària

Id.Op

Num.Op

Import

2016 N 322 3420 22799

A

12016000048235/1

2.268,60

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 15 de desembre d’enguany, proposant l’aprovació,
mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit, de la despesa de 2.268,60 Euros,
derivada de la factura presentada per l’empresa CENTRACONTROL 24, S.A.
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
departament d’Instal·lacions Esportives, el tercer de bona fe ha prestat el servei a
conformitat de l’Ajuntament i els imports són correctes.
És per això que, en aplicació del principi “d’enriquiment injust”, expressament admès
pel Consell d’ Estat (entre d’altres, en els dictàmens 88/2004 i 1008/2008) i aplicat per
la jurisprudència del Tribunal Suprem en diverses sentències (28 d’abril i 12 de maig
de 2008, entre d’altres) procediria 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.”
Fonaments de Dret
1. El art. 25.1.l) LRBRL d’acord amb modificació operada per LRSAL, estableix que els
Ajuntaments exerciran com a competències pròpies, en els termes de la legislació de
l’Estat i de les comunitats autònomes, “la promoció de l’esport i instal·lacions esportives
i d’ocupació del temps lliure”.
2. Són un servei mínim de caràcter obligatori per tenir un nombre d’habitants superior amb
20.000, d’acord amb l’art. 26 c) LRBRL de conformitat amb modificació operada per
LRSAL, les instal·lacions esportives d’ús públic.
3. L’art. 84.2 lletres d) i k) EAC estableixen que els governs locals de Catalunya tenen en
tot cas competències pròpies, en els termes que determinin les lleis, sobre la regulació i
la gestió dels 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:
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5.
6.

7.

8.

9.

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.”
L’article 10.9 del Títol preliminar del Codi civil recull la figura de l’enriquiment sense
causa com a font d’obligacions.
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 empobrecimientoal 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.”
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 contenciosoadministrativa, 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”.
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.
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
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quantia, haurà d’ajustar-se al que disposa el TRLCSP. L’article 138.3 del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que va aprovar el Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic disposa, en relació al procediment d’adjudicació, que els
contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb
capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la
prestació, complint amb les normes establertes en l’article 111. Es consideren
contractes menors els contractes d’import inferior a 50.000 euros, quan es tracti de
contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d’altres contractes, sens perjudici
del que disposa l’article 206 en relació amb les obres, serveis i subministraments
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 16 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 segon, 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-SRC2016/000008,
corresponent a les despeses pel servei de connexió a una central d’alarmes i servei de
report d’incidències per e-mail, per l’any 2016, a diverses instal·lacions esportives:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm.Operació

Import

2016 N 322 3420 22799

A

2016000048235/1

2.268,60€

Segon.- APROVAR la factura incorporada a l’expedient, que ha estat conformades pel
tècnic municipal competent, corresponent a les despeses pel servei de connexió a una
central d’alarmes i servei de report d’incidències per e-mail, per l’any 2016, a diverses
instal·lacions esportives, per l'empresa CENTRACONTROL 24, SA (A59165704) i abonarla en els termes que determina la Llei:
Factura

Data

Concepte

54625

14/10/2016

Servei de connexió a una central d’alarmes i servei
de report d’incidències per e-mail

Import
2.268,60€

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
24. Aprovar l'expedient 082200-cm-src2016/000009, corresponent al servei de
manteniment de l'ascensor ubicat a la instal.lació esportiva Camp de Futbol
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Montigalà, edifici
ELEVADORES, SL.

secundari

cf-7,

a

favor

de

l'empresa

THYSSENKRUPP

Identificació de l’expedient
Tipus d’expedient
Aprovar la facturació corresponent al servei de manteniment
de l’ascensor ubicat en la instal·lació esportiva Camp de
Futbol Montigalà en l’edifici secundari destinat al Camp de
Futbol-7.
Òrgan que resol

Junta de Govern Local

Expedient

296/K96-2016

Empresa interessada

THYSSENKRUPP ELEVADORES, SL (B46001897)

Import

2.177,79 euros

Antecedents
1. El cap del departament d’Instal·lacions, en data 24 de novembre de 2016, ha emès un
informe tècnic referent a la necessitat de la contractació d’un servei de manteniment de
l’ascensor ubicat en la instal·lació esportiva Camp de Futbol Montigalà en l’edifici
secundari destinat al Camp de Futbol-7. A principis de l’any 2016, es va iniciar un
expedient per a la contractació d’aquest servei per tot l’any 2016, aquest expedient va ser
retornat, ja que per un altre costat l’Ajuntament estava gestionant la tramitació d’un
contracte similar amb abast plurianual i que englobava els mateixos serveis per a diferents
departaments de l’Ajuntament. Però fins que aquest contracte no sigui una realitat s’ha
tingut que procedir a la prestació del servei i s’ha procedir a la contractació de forma no
apropiada. L’empresa especialitzada que ha donat aquest servei és THYSSENKRUPP
ELEVADORES, SL (B46001897) per import de 2.177,79€ (IVA inclòs), i conclou que
tenint en compte tot l’anteriorment citat i amb la reiteració de la bona predisposició
d’aquesta empresa per a donar-nos el servei a les instal·lacions esportives, sol·licito el
reconeixement de la seva facturació i el seu pagament.
2. L’empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES, SL (B46001897) va presentar: les factures:
núm. 9000451524 per import de 599,94€ més el 21% d’IVA (125,99€) que fa un total de
725,93€; núm 9000694350 per import de 599,94€ més el 21% d’IVA (125,99€) que fa un
total de 725,93€ i la núm. 9000816705 per import de 599,94€ més el 21% d’IVA (125,99€)
que fa un total de 725,93€, corresponents al servei de manteniment de l’ascensor ubicat
en la instal·lació esportiva Camp de Futbol Montigalà en l’edifici secundari destinat al
Camp de Futbol-7.
3. En data19 de desembre de 2016, el sr. Interventor ha informat el següent:
“ Aplicació pressupostària
Id.Op
Num.Op
Import
2016 N 322 3420 21300

A

12016000048293/1

1.782,53

2016 N 322 3420 21300

A (C+)

12016000048457/1

395,26

Vist l’expedient relatiu a l’assumpte referenciat s’ha d’indicar el següent:
A l’expedient s’incorpora un jurídic emès pel cap del servei Jurídic i d’Administració General
en data 16 de desembre d’enguany, proposant l’aprovació, mitjançant reconeixement
extrajudicial de crèdit, de la despesa de 2.177,79 Euros, derivada de les factures
presentades per l’empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.
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 les factures trameses no poden
conceptuar-se procedents d’una relació contractual en la mesura que no s’ha procedit a la
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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 les factures conformades pel cap del
departament d’Instal·lacions Esportives, el tercer de bona fe ha prestat el servei a
conformitat de l’Ajuntament i els imports són correctes.
És per això que, en aplicació del principi “d’enriquiment injust”, expressament admès pel
Consell d’ Estat (entre d’altres, en els dictàmens 88/2004 i 1008/2008) i aplicat per la
jurisprudència del Tribunal Suprem en diverses sentències (28 d’abril i 12 de maig de 2008,
entre d’altres) procediria 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.”
Fonaments de Dret
1. El art. 25.1.l) LRBRL d’acord amb modificació operada per LRSAL, estableix que els
Ajuntaments exerciran com a competències pròpies, en els termes de la legislació de
l’Estat i de les comunitats autònomes, “la promoció de l’esport i instal·lacions esportives
i d’ocupació del temps lliure”.
2. Són un servei mínim de caràcter obligatori per tenir un nombre d’habitants superior amb
20.000, d’acord amb l’art. 26 c) LRBRL de conformitat amb modificació operada per
LRSAL, les instal·lacions esportives d’ús públic.
3. L’art. 84.2 lletres d) i k) EAC estableixen que els governs locals de Catalunya tenen en
tot cas competències pròpies, en els termes que determinin les lleis, sobre la regulació i
la gestió dels 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.
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7.

8.

9.

10.

Con ello se originan unos efectos sin causa –enriquecimiento y empobrecimientoal 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.”
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 contenciosoadministrativa, 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”.
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.
L’article 28 de les Bases d’Execució del Pressupost municipal per l’any 2016 disposen
que, pel que fa als expedients de contractació menor, tant el seu tràmit com llur
quantia, haurà d’ajustar-se al que disposa el TRLCSP. L’article 138.3 del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que va aprovar el Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic disposa, en relació al procediment d’adjudicació, que els
contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb
capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la
prestació, complint amb les normes establertes en l’article 111. Es consideren
contractes menors els contractes d’import inferior a 50.000 euros, quan es tracti de
contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d’altres contractes, sens perjudici
del que disposa l’article 206 en relació amb les obres, serveis i subministraments
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.
La intervenció municipal ha informat l’expedient en data 16 de desembre de 2016,
d’acord amb el punt segon dels antecedents..
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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 les factures esmentades a
l’antecedent segon, 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-SRC2016/000009,
corresponent a les despeses pel servei de manteniment de l’ascensor ubicat en la
instal·lació esportiva Camp de Futbol Montigalà en l’edifici secundari destinat al Camp
de Futbol-7.
Aplicació pressupostària
Id.Op
Num.Op
Import
2016 N 322 3420 21300

A

12016000048293/1

1.782,53

2016 N 322 3420 21300

A (C+)

12016000048457/1

395,26

Segon.- APROVAR les factures incorporades a l’expedient, que han estat conformades
pel tècnic municipal competent, corresponent al servei de manteniment de l’ascensor
ubicat en la instal·lació esportiva Camp de Futbol Montigalà en l’edifici secundari
destinat al Camp de Futbol-7, per l'empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES, SL
(B46001897)i abonar-la en els termes que determina la Llei:
Factura

Data

Concepte

Import

9000816705

01/10/2016

Manteniment de l’ascensor ubicat en la
instal·lació esportiva Camp de Futbol
Montigalà en l’edifici secundari destinat al
Camp de Futbol-7

725,93€

9000694350

01/07/2016

Manteniment de l’ascensor ubicat en la
instal·lació esportiva Camp de Futbol
Montigalà en l’edifici secundari destinat al
Camp de Futbol-7

725,93€

9000451524

01/01/2016

Manteniment de l’ascensor ubicat en la
instal·lació esportiva Camp de Futbol
Montigalà en l’edifici secundari destinat al
Camp de Futbol-7

725,93€

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

Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
25. Aprovació reconeixement de crèdit exercici 2016.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte
Òrgan que resol
Expedient
Caràcter
Ref. Addicional
Procediment d’adjudicació

Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Junta de Govern Local pública
044300-FEXP2016/000005
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
233/D-MOB-1/16
FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
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Objecte dels expedients

Reconèixer un crèdit per la compra d’un DVD documental “Bike vs
Cars” per a la Setmana de la Mobilitat 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 : 044300-FEXP2016/000005
- Ref. Addicional: 233/D-MOB-1/16
Informe tècnic de data 15/11/2016.
Informe jurídic de data 15/11/2016.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 14/12/2016.
Es fa consta als efectes oportuns que la intervenció municipal ha emès informes de data
16/12/2016 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
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 PLANETA MED, SL,
amb NIF B61008587 i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària
següent:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2016 N 421 1340 22199

A

12016000047980/1

181,50
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SEGON.- Aprovar la factura incorporada a l’expedient, la qual correspon a l’execució de la
compra, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent 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

Data

Import

NIF

Tercer

A318

10/10/2016

181,50

ES- B61008587

PLANETA MED, SL

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
B61008587

PLANETA MED, 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.
Badalona,
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les nou hores i quaranta-cinc minuts, de la
qual com secretari general, dono fe.
Vist i plau
L’alcaldessa

El secretari general

M. Dolors Sabater i Puig

Isidre Martí i Sardà
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