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

31
Junta de Govern Local
Extraordinària i urgent
29 de desembre de 2016
09:30
Acta

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

Secretària accidental
Interventor

M. Dolors Sabater i Puig
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
Ma. Ángeles Gallardo Borrega
Remedios Hijano Cruzado
Julián Álamo Guijarro

ABSENTS
Regidor
Tresorer acc.

José Antonio Téllez Oliva
Jordi Crisol i González

ORDRE DEL DIA
1. Pronunciament sobre la urgència de la convocatòria.
Àmbit de Badalona Democràtica
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.
3. Convalidar la sol·licitud de subvenció presentada a la AMB, per a l'execució del projecte
"Lesbos-Badalona, Compromeses amb les persones refugiades i el medi ambient".
Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
4. Aprovar mitjançant concurs públic per concurrència competitiva de subvencions
d'activitats de dones.

Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
5. Aprovar la minuta d'un conveni entre l'Ajuntament de Badalona i la Fundació Solidària
Contra l'Atur (ASCA) per a la implementació d'un programa de promoció activa de
l'ocupació a Badalona.
6. Aprovar la liquidació de les obres de reurbanització del c. Sant Josep Oriol.
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SESSIÓ PÚBLICA
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
7. Reconeixement de crèdit a l'empresa INSTALACIONES NYCSA, SL, per tal de satisfer
les despeses de lloguer, transport, lliurament i muntatge dels punts de llums per a la
decoració nadalenca de diferents carrers comercials de Badalona, any 2016.
8. Aprovar la despesa i factura de les obres complementaries de Reurbanització del c. Sant
Josep Oriol per l'empresa HERCAL DIGGERS, S.L.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Pronunciament sobre la urgència de la convocatòria.
El pronunciament sobre la urgència de la convocatòria va ser aprovat per unanimitat.
Àmbit de Badalona Democràtica
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.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Aprovació de la modificació del contracte subscrit en data 22/10/2014
amb CLECE SA (NIF A80364243) per a la gestió, mitjançant concessió, de les escoles
bressol municipals de Badalona següents: Ralet Ralet, Nero Nas, Pam i Pipa, Uni Dori i
Virolet per una durada de 2 anys (cursos escolars 2014-2015 i 2015-2016) prorrogable per
mutu acord per un any més (curs escolar 2016-2017), havent estat prorrogat per a aquest
darrer curs amb efectes del dia 1 de setembre d’ enguany, segons annex al contracte de
data 5 de juliol de 2016.
Òrgan que resol: La Junta de Govern Local
Caràcter: Exhaureix la via administrativa.
Expedient número: 20/OBR- 6/14
Antecedents
1. En data 22 d’octubre de 2014 l’Ajuntament de Badalona i l’empresa CLECE, SA amb NIF
A80364243 van subscriure el contracte de gestió - mitjançant concessió - de les escoles
bressol municipals de Badalona: Ralet Ralet, Nero Nas, Pam i Pipa, Uni Dori i Virolet, per
una durada de dos anys (cursos escolars 2014-2015 i 2015-2016) a comptar del dia 1 de
novembre de 2014, prorrogable de mutu acord per un any més (curs 2016-2017).
2. En sessió ordinària de data 6 de juny de 2016, la Junta de Govern Local d’ aquesta
corporació adoptà, entre d’ altres, l’ acord que es transcriu literalment a continuació:
“PRIMER: APROVAR LA PRÒRROGA pel termini d’ un any més, concretament pel període
comprès de l’1 de setembre de 2016 al 31 d’agost de 2017 (curs escolar 2016-2017) del
contracte subscrit en data 22 d’octubre de 2014 entre l’Ajuntament de Badalona i l’empresa
CLECE SA amb NIF A80364243 a resultes de la tramitació de l’ expedient indexat amb el
número 20/OBR-6/14 relatiu al servei de gestió i funcionament, mitjançant concessió
administrativa, de les escoles bressol municipals de Badalona: Ralet ralet, Nero nas, Pam i
pipa, Uni dori i Virolet, d’acord amb les mateixes condicions que resultaren adjudicades i
amb els termes que s’ exposen en l’ informe tècnic de data 30 de març de 2016 emès pel
cap de departament d’Educació.
Amb una despesa total que es preveu que es derivi de la formalització de la pròrroga
d’aquest contracte, de conformitat amb les dades incloses en l’informe tècnic de data 30 de
març de 2016, la qual s’estima en 1.609.703,77 (IVA exempt) euros, a raó de 934.126,05
euros (IVA exempt) corresponents als ingressos per cobrament del preu públic
d’escolarització, resultant de multiplicar el preu públic vigent de 176,55€/plaça/mes per les
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481 places disponibles per 11 mesos i 675.577,72 euros (IVA exempt) en concepte
d’aportació municipal.”
3. En data 5 de juliol de 2016 ambdues parts contractuals van signar l’ annex al contracte
que serví per formalitzar l’ esmentada pròrroga amb efectes del dia 1 de setembre d’
enguany.
4. En data 23 de novembre de 2016 el cap del Departament d’ Educació de l’ Àrea de
Cultura, Educació i Esports de l’ Àmbit de Badalona Educadora ha emès un informe tècnic,
el qual ha tingut entrada a les dependències del Departament Central de Contractació el dia
29 de novembre de 2016, en què exposa la necessitat de modificar dit contracte degut a
l’existència d’ alumnes inscrits per al curs escolar 2016-2017 amb dictamen de necessitats
educatives específiques així com la necessitat de regularitzar altres fets (com ara la
reducció d’ una plaça en l’ escola Bressol Ralet ralet per la ràtio alumne/superfície que fixa
la normativa vigent i l’aprovació per part de la Junta de Govern Local d’ aquest Ajuntament
en sessió de data 18/04/2016 d’ un nou sistema de tarifació social implantat en el preu
públic del Servei Municipal d’ Escoles Bressol).
5. Amb els termes de l’ esmentat informe tècnic, en una sessió de data 5 de juliol de 2016
de la Comissió de Seguiment del contracte de gestió i funcionament de les escoles bressol
municipals:
- D’ una banda, l’ empresa CLECE instà la modificació d’ aquest contracte amb motiu de la
inscripció per al curs escolar 2016-2017 de tres alumnes amb necessitats educatives
específiques, els quals, a la vista dels informes especialitzats de l’ EAP-Equip d’ Atenció
Psicopedagògica i del CDIAP-Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç,
precisen de 7 hores, 6 hores i 7,5 hores setmanals, respectivament, de suport pedagògic
extraordinari, representant aquest suport un cost econòmic total per al curs escolar a què
s’ha fet referència de 14.065,87 euros, dels quals 4.688,62 euros són imputables a l’
exercici 2016 i 9.377,25 euros són imputables a l’ exercici 2017.
- D’ una altra, es va informar a l’ empresa CLECE:
a) De la reducció – per al curs escolar 2016-2017 - d’ una plaça en l’ Escola Bressol Ralet
ralet (de 53 places passa a 52) per tal d’ acomplir amb el que preveuen els articles 12 i 13
del Decret 282/2006 de la Generalitat de Catalunya, de 4 de juliol, modificat pel Decret
101/2010, aspecte que no modifica el preu d’ adjudicació del contracte i pel qual s’ aprovà
la seva pròrroga en tant el personal docent i auxiliar necessari és el mateix ja es parli de 53
o de 52 places i és pràcticament nul·la la repercussió econòmica d’ una plaça més o menys
sobre els costos de neteja, manteniment i material pedagògic.
b) De l’ aprovació per part de la Junta de Govern Local d’ aquest Ajuntament en sessió de
data 18/04/2016 d’ un nou sistema de tarifació social implantat en el preu públic del Servei
Municipal d’ Escoles Bressol que modificarà l’ import que el concessionari percep de les
famílies i, consegüentment també, l’ import que aquest rep en forma de subvenció
municipal a l’explotació, sense alterar-ne l’ import total pel qual s’ aprovà la pròrroga d’
aquest contracte per al curs escolar 2016-2017: 1.609.703,77 euros (IVA exempt).
6. Quant a la primera qüestió, amb els termes de l’ esmentat informe tècnic, la Comissió de
Seguiment a què s’ha fet referència va resoldre favorablement l’aprovació de la proposta de
modificació del contracte instada pel concessionari d’aquests serveis, CLECE SA,
presentant aquesta entitat a l’ endemà, el dia 6/07/2016, de forma expressa en el Servei d’
Educació tres escrits (un per a cadascun dels alumnes amb necessitats educatives
específiques) – els quals van ser registrats amb el número 180 - en què sol·licita dita
modificació.
7. Quant a la segona qüestió, cal posar de manifest que:
- La despesa que s’ estimava que se’n derivaria de la pròrroga d’ aquest contracte per al
curs escolar 2016-2017, de conformitat amb les dades incloses en l’informe tècnic de data
30 de març de 2016 i l’ acord transcrit en l’ antecedent segon d’ aquest document, era de
1.609.703,77 euros (IVA exempt), a raó de 934.126,05 euros (IVA exempt) corresponents
als ingressos per cobrament del preu públic d’escolarització, resultant de multiplicar el preu
públic vigent de 176,55€/plaça/mes per les 481 places disponibles per 11 mesos i
675.577,72 euros (IVA exempt) en concepte d’aportació municipal o subvenció a l’
explotació.
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- Que havent-se modificat el nombre total de places autoritzades per al curs escolar 20162017 per la reducció d’ una plaça a l’ Escola Bressol Ralet ralet, resultant ara un nombre
total per a totes les escoles bressol en què es presten els serveis objecte d’ aquest
contracte, de 480 i havent-se aprovat un nou sistema de tarifació (amb una tarifa mensual
màxima de 197,29 euros i una mínima de 9,86 euros en diversos trams, segons uns
determinats coeficients de reducció amb criteris socioeconòmics), en resulta un import total
de 1.609.703,77 euros (IVA exempt), a raó de (i aquí radica la diferència) 484.277,31 euros
que el concessionari percebrà de les famílies i 1.125.426,46 euros que percebrà en forma
de subvenció municipal a l’ explotació (d’ aquest darrer import, 360.467,08 euros són
imputables a l’ exercici 2016 i 764.959,38 euros, a l’ exercici 2017)
8. És per tot l’ exposat que en data 23 de novembre de 2016, el cap del departament
d’Educació, mitjançant l’ informe tècnic a què s’ha fet referència en l’ antecedent quart d’
aquest document, insta al Departament Central de Contractació la tramitació de l’expedient
administratiu que correspongui en ares a modificar el contracte de gestió, mitjançant
concessió, de les escoles bressol municipals de Badalona: Ralet Ralet, Nero Nas, Pam i
Pipa, Uni Dori i Virolet, amb els termes establerts en dit informe.
9. De conformitat amb allò previst a l’article 275.1 apartat a) 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,
l’expedient així format es va sotmetre a la Secretaria i l’Intervenció General, essent informat
favorablement amb carácter previ a la seva resolució.
Fonaments jurídics
1. La normativa d’aplicació en l’ expedient de contractació -la modificació del qual es
proposa amb aquest document- és la que es relaciona en la clàusula 2.3 del Plec de
clàusules administratives particulars regulador del contracte de referència (en endavant,
PCAP).
2. L’article 106 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), en relació a la modificació
dels contractes, preveu el que es transcriu literalment a continuació:
“Els contractes del sector públic es poden modificar sempre que en els plecs o en l’anunci
de licitació s’hagi advertit expressament d’aquesta possibilitat i s’hagin detallat de manera
clara, precisa i inequívoca les condicions en què se’n pot fer ús, així com l’abast i els límits
de les modificacions que es poden acordar amb indicació expressa del percentatge del preu
del contracte al qual com a màxim poden afectar, i el procediment que s’ha de seguir per a
això.”
A aquests efectes, els supòsits en què es pot modificar el contractes s’han de definir amb
total concreció per referència a circumstàncies la concurrència de les quals es pugui
verificar de manera objectiva i les condicions de l’eventual modificació s’han de precisar
amb prou detall per permetre als licitadors la seva valoració als efectes de formular la seva
oferta i ser tingudes en compte pel que es refereix a l’exigència de condicions d’aptitud als
licitadors i valoració de les ofertes”.
3. La clàusula 31.1 del PCAP, en compliment d’ allò previst en el primer paràgraf del
precepte transcrit en el fonament anterior i en concordança amb el que preveu la
prescripció 21.1a) del plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest
contracte, preveu el que es transcriu literalment, en part suficient, a continuació:
“1. De conformitat amb l’article 105 del TRLCSP es preveu expressament en aquest plec la
possibilitat de modificació d’aquest contracte quan concorrin les circumstàncies a què es
refereix l’article 107.1 del TRLCSP, per la necessitat d’aplicar-hi mesures d’estabilitat
pressupostària, les quals, d’acord amb la legislació de contractes públics i als efectes d’allò
que estableix la disposició transitòria onzena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures
fiscals, financeres i administratives, constitueixen una raó d’interès públic per a tal fi, així
com també quan es donin els supòsits següents:
(...)
En el cas de mesures que l’adjudicatari hagi de dur a terme per a assegurar l’
adequada atenció a alumnes amb dictamen de necessitats educatives específiques: hores
de personal suplementari; material pedagògic, tècnic o d’ús quotidià; millores o
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modificacions de l’espai que no afectin l’estructura de l’edifici; lloguers de maquinària o
d’equipament.
(...)”
D’ acord amb l’ exposat, la modificació contractual que ha estat instada pel Servei d’
Educació amb motiu de l’ existència de tres alumnes inscrits per al curs escolar 2016-2017
amb necessitats educatives específiques, és un dels casos expressament previstos en la
clàusula abans transcrita, per la qual cosa, resulta d’ aplicació allò previst en l’ apartat
tercer de dita clàusula:
“3. La modificació del contracte exigirà la tramitació d’un expedient contradictori que
comprendrà les actuacions següents:
a) Proposta tècnica de modificació del contracte, elaborada pel responsable del contracte,
amb indicació explícita de l’objecte de la modificació i el seu preu.
b) Audiència al contractista pel termini de tres dies hàbils.
c) Fiscalització de l’expedient.
d) Informe de la Secretaria i la Intervenció General.
e) Aprovació de la modificació per l’òrgan de contractació.”
4. La clàusula 1.1 del PCAP preveu el que es transcriu, literalment en part suficient, a
continuació:
“1. L’objecte d’aquest contracte és la gestió i el funcionament, en un únic lot, mitjançant la
modalitat de concessió administrativa, de les escoles bressol que formen part del Servei
Municipal d’ Escoles Bressol de l’Ajuntament de Badalona i que es detallen a continuació
(amb una oferta total de 481 places escolars sens perjudici que aquesta estructura es pugui
modificar per l’ Ajuntament dins del marc establert en el Decret 282/2006, de 4 de juliol):
- Escola bressol Ralet ralet, situada a l’ Avinguda del Marquès de Mont-roig, 170-172, amb
una oferta de 53 places escolars.
- Escola bressol Nero nas, situada al carrer Londres, 12-18, amb una oferta de 107 places
escolars.
- Escola bressol Virolet, situada al carrer Molí de la Torre, 169, amb una oferta de 107
places escolars.
- Escola bressol Uni dori, situada la Passeig d’Olof Palme, 15, amb una oferta de 107
places escolars.
- Escola bressol Pam i pipa, situada al carrer Pau Picasso, S/N, amb una oferta de 107
places escolars.
(...)”
Previsió que justifica la reducció d’ una plaça a l’ escola Bressol Ralet ralet per al curs
escolar 2016-2017, passant de 53 places a 52 i consegüentment, la reducció del nombre de
places totals ofertes per a l’ esmentat curs, passant de 481 a 480.
5. Vist el que disposa la clàusula 5 del PCAP, en relació a les funcions del responsable del
contracte, la qual es transcriu en part suficient a continuació:
“Clàusula 5.- Responsable del contracte
A efectes de l’article 52 del TRLCSP, el responsable del contracte és el cap del
Departament d’Educació de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut adscrita a l’ Àmbit d’
Atenció a les Persones, al qual correspondran bàsicament, entre d’altres, les funcions
següents:
(...)
Proposar i informar les eventuals modificacions o pròrrogues del contracte; (...)”
6. Atenent als arguments i fonaments de l’informe tècnic de motivació emès pel cap del
Departament d’Educació en data 23 de novembre de 2016, resulta acreditada la necessitat
de donar resposta a noves circumstàncies que han esdevingut en el decurs de la vigència
de la pròrroga d’ aquest contracte a través de la seva modificació en els termes exposats
en aquell informe, tot això als efectes d’assegurar l’adequada atenció als tres alumnes amb
dictamen de necessitats educatives específiques, la qual es materialitza en un número
determinat d’ hores setmanals de suport específic a càrrec d’ un educador amb titulació
mínima de tècnic superior en educació infantil per a cadascun dels tres alumnes, així com
també la necessitat d’ adequar els conceptes que integren el preu global d’ aquest
contracte a les places autoritzades per la normativa de la Generalitat per raó de la
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ràtio/superfície de cadascuna de les escoles i al nou sistema de tarifació del preu públic
dels usuaris del Servei Municipal d’ Escoles Bressol aprovat per l’ Ajuntament per al curs
escolar 2016-2017.
7. De conformitat amb el que preveu l’ article 211.1 del TRLCSP:
“1. En els procediments que s’ instrueixin per a l’ adopció d’ acords relatius a la
interpretació, modificació i resolució del contracte haurà de donar-se audiència al
contractista.”
I no serà preceptiu l’ informe del Consell d’ Estat o l’òrgan consultiu equivalent de la
Comunitat Autònoma de Catalunya atès que es tracta d’ una modificació del contracte que
no supera el percentatge a què es refereix expressament el precepte esmentat en el seu
apartat 3. b).
8. Tot i que la clàusula 31 del PCAP en relació amb l’establert a l’article 211.1 del TRLCSP,
estableix dintre dels tràmits per a la modificació del contracte la concessió d’ un termini
d’audiència al contractista de tres dies hàbils, donat que la modificació objecte del present
document ha estat instada pel propi interessat – concessionari i que ha estat aprovada en
la Comissió de seguiment del contracte, en què aquest també hi participa, no resulta
necessària la seva realització (consten incorporats en l’expedient els escrits adreçats a dita
Comissió, amb entrada en el Servei d’Educació en data 6 de juliol de 2016, per part del
concessionari CLECE SA (escrits registrats amb el número 180) en els quals proposa la
modificació contractual de referència i manifesta la seva conformitat amb la mateixa,
fonamentada en les previsions de la prescripció 21 del Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars regulador del contracte i en els informes especialitzats de l’ EAP-Equip d’
Atenció Psicopedagògica i del CDIAP-Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció
Precoç).
9. A la vista de tot l’ exposat anteriorment, queda acreditat degudament en l’expedient
administratiu, a la vista de l’escrit presentat per l’ empresa CLECE, SA i els informes tècnics
a què s’ha fet referència en els antecedents d’aquest document, la necessitat de disposició
d’un suport pedagògic extraordinari que garanteixi l’adequada atenció a les necessitats
educatives específiques de tres infants alumnes de l’escola bressol Nero Nas (1) i Pam i
Pipa (2), concretament 7 hores setmanals de suport per un dels nens, 6 hores setmanals de
suport per un altre i 7,5 hores setmanals de suport per l’ altre, a càrrec totes aquestes,
d’un/a educador/a amb titulació mínima de tècnic superior en educació infantil així com
també la necessitat de regularitzar altres fets (com ara la reducció d’ una plaça en l’ escola
Bressol Ralet ralet per la ràtio alumne/superfície que fixa la normativa vigent i l’aprovació
per part de la Junta de Govern Local d’ aquest Ajuntament en sessió de data 18/04/2016 d’
un nou sistema de tarifació social implantat en el preu públic del Servei Municipal d’ Escoles
Bressol).
La modificació proposada no afecta les condicions essencials del contracte atenent els
arguments referits als fonaments anteriors i en haver-se previst la possibilitat de modificació
del contracte de referència per motius indicats en la documentació que regeix la licitació
(PCAP i PPTP) segons s’estableix a l’ article 106 del TRLCSP amb coherència amb les
Directives Europees i la jurisprudència del propi Tribunal Superior de Justícia de la Unió
Europea i per tant, amb observança dels principis que informen la contractació pública
actualment.
10. La clàusula 31.2 del PCAP preveu el que es transcriu, en part suficient, literalment a
continuació:
“2. El percentatge que com a màxim poden suposar les modificacions a què s’ha fet
referència és d’un 10 % del pressupost màxim de licitació (IVA exempt) establert per aquest
contracte (resultant un import de 338.174,71 euros), import que ha estat afegit al valor
estimat d’aquest contracte d’acord amb l’article 88.1 del TRLCSP.”
Cal posar de manifest en aquest sentit que la modificació contractual objecte d’aquest
document amb els termes resultants de l’ informe tècnic complementari que figura en l’
expedient de referència, juntament amb l’ altre modificació que es va tramitar per al curs
escolar 2016-2016, no suposen una variació superior al 10 % del pressupost màxim de
licitació, IVA exempt, establert per aquest contracte, de manera que no en constitueix una
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causa de resolució del contracte, d’ acord amb allò establert a l’ article 223 del TRLCSP en
relació amb el que preveu l’ article 106 del Text Refós.
11. Tenint efectes aquesta modificació, per al cas que s’aprovi, per al curs escolar 20162017, la despesa que s’ estima que se’n derivi d’ aquesta per a l’ any 2016 (mesos de
setembre a desembre) ascendeix a un total de 168.269,98 euros (IVA exempt) – a raó de
4.688,62 euros com a conseqüència del suport per als 3 alumnes amb necessitats
educatives específiques i 163.581,36 euros per atendre la variació de l’ estructura
retributiva del concessionari - i s’ haurà d’ atendre amb càrrec a la partida pressupostària
número 321-3232-22715 del pressupost municipal de l’ exercici 2016 (número d’ operació
12016000048036/1).
Quant a la despesa que es pugui derivar de l’execució d’aquesta modificació del contracte
per a l’anualitat 2017, restarà sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit
adequat i suficient en els pressupostos municipals corresponents a aquesta anualitat per
atendre el seu pagament d’acord amb el que disposen els articles 110.2 del TRLCSP i 174
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’ aprovà el Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
12. La clàusula 17.10 del PCAP regulador d’aquest contracte preveu el que es transcriu
literalment a continuació:
“El contracte s’atorga a risc i ventura de l’adjudicatari i aquest únicament tindrà dret al
restabliment de l’equilibri econòmic del contracte en els casos de modificació i de força
major, en els termes i amb els procediments previstos legalment. En tot cas, a l’expedient
haurà de quedar acreditat que, prèviament o simultàniament al succés, l’adjudicatari va
adoptar les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i d’evitar o pal·liar, si això
fos possible, els danys produïts”.
13. Quan les modificacions afectin al règim financer del contracte, l’Ajuntament ha de
compensar el contractista de manera que es mantingui l’equilibri dels supòsits econòmics
que van ser considerats com a bàsics en l’adjudicació del contracte. D’ acord amb l’
exposat i de conformitat amb les previsions de l’ article 99.3 del TRLCSP: “3. Quan, com a
conseqüència d’ una modificació del contracte, experimenti variació el preu d’ aquest, haurà
de reajustar-se la garantia perquè guardi la deguda proporció amb el nou preu modificat,
dins del termini de 15 dies a comptar del dia en que es notifiqui a l’ empresari l’ acord de
modificació.(...)”, en comportar els canvis en què es materialitza la proposta de modificació
contractual instada una alteració mínima del règim econòmic del contracte, donat que la
modificació instada té una durada limitada a un any, corresponent aquest a la única
pròrroga prevista per aquest contracte, tot i l’equivalència indicada a la clàusula 8.2 del
PCAP, es considera convenient mantenir el mateix import de la garantia definitiva
constituïda a la Tresoreria municipal, per import de 151.556,18 €.
14. De conformitat amb allò previst a l’article 275.1 apartat a) 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, la Secretaria General i l’ Intervenció han emès els seus preceptius informes
previs a la resolució d’ aquest expedient d’ acord amb l’ exposat en el darrer antecedent d’
aquest document.
15. De conformitat amb el cartipàs municipal vigent la Junta de Govern Local és l’òrgan
competent per resoldre aquest expedient de modificació contractual.
16. D’ acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
Proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tercer tinent d’alcalde i regidor de Badalona Democràtica que validi i ordeni la tramitació a la
propera sessió de la Junta de Govern Local, de la següent proposta:
PRIMER.- APROVAR la modificació del contracte de gestió, mitjançant concessió, de les
escoles bressol municipals de Badalona: Ralet Ralet, Nero Nas, Pam i Pipa, Uni Dori i
Virolet, formalitzat en data 22 d’octubre de 2014 entre l’Ajuntament de Badalona i l’empresa
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CLECE SA (NIF A80364243), per al curs escolar 2016-2017, amb els termes exposats en l’
informe tècnic emès pel cap del Departament d’Educació en data 23 de novembre de 2016 i
l’informe tècnic complementari posterior, la qual ha estat instada en part pel propi
contractista – concessionari – materialitzant-se en:
A) La disposició d’un suport pedagògic extraordinari que garanteixi l’adequada atenció a les
necessitats educatives específiques que presenten els següents infants, alumnes de dues
de les escoles bressol on es presten els serveis objecte d’ aquest contracte:
-SPR, nascut l’ 11/05/2013, de l’ escola Nero Nas.
-EGS, nascut el 09/07/2014, de l’ escola Pam i Pipa.
-HBC, nascut el 22/06/2014, de l’ escola Pam i Pipa.
I més concretament, per a SPR, 7 hores setmanals de suport; per a EGS, 6 hores
setmanals de suport i per a HBC, 7,5 hores setmanals de suport, totes elles a càrrec d’un/a
educador/a amb titulació mínima de tècnic superior en educació infantil, representant
aquest suport específic un increment del preu del contracte per al curs escolar 2016-2017
de 14.065,87 euros, IVA exempt, a raó de 4.688,62 euros imputables a l’ exercici 2016 i
9.377,25 euros, imputables a l’exercici 2017.
B) Una reducció del nombre de places autoritzades per raó de la ràtio/superfície en l’ escola
bressol Ralet ralet passant de 53 places a 52 i consegüentment, una reducció del nombre
total de places escolars ofertes relatives a les escoles bressol municipals per al curs escolar
2016-2017 quedant aquest establert en 480 places (no 481).
C) Com a conseqüència de la modificació anterior i atenent el nou sistema de tarifació del
preu públic dels usuaris del Servei Municipal d’ Escoles Bressol aprovat per l’ Ajuntament
per al curs escolar 2016-2017 (que estableix una tarifa mensual màxima de 197,29 euros i
una mínima de 9,86 euros en diversos trams, segons uns determinats coeficients de
reducció amb criteris socioeconòmics), un canvi en els imports corresponents a cadascun
dels conceptes que integren el preu global de la prestació dels serveis objecte d’ aquest
contracte (1.609.703,77 euros, IVA exempt). Això és, si bé en el moment d’ aprovar-se la
pròrroga del contracte de referència per al curs escolar 2016-2017, es preveia el següent
desglós d’ aquest import total (934.126,05 euros, IVA exempt, corresponents als ingressos
per cobrament del preu públic d’escolarització, resultant de multiplicar el preu públic vigent
de 176,55€/plaça/mes per les 481 places disponibles per 11 mesos i 675.577,72 euros, IVA
exempt, en concepte d’aportació municipal) ara es redistribueix de la següent manera:
(484.277,31 euros, IVA exempt, corresponents als ingressos per cobrament del preu públic
d’escolarització, resultant de multiplicar el preu públic aplicat als alumnes el mes de
setembre segons les dades que figuren en la taula transcrita en l’informe tècnic de data
23/11/2016 i 1.125.426,46 euros, IVA exempt, en concepte d’aportació municipal a l’
explotació (d’ aquest darrer import, 360.467,08 euros són imputables a l’ exercici 2016 i
764.959,38 euros, a l’ exercici 2017)
SEGON.- ATENDRE la despesa que se’n derivarà de les modificacions a què s’ha fet
referència en l’ acord precedent per a l’ any 2016, la qual s’ estima en un total de
168.269,98 (IVA exempt), a raó de 4.688,62 euros (IVA exempt) com a conseqüència del
suport per als 3 alumnes amb necessitats educatives específiques i 163.581,36 euros (que
correspon a la diferència entre l’ import imputable a l’ exercici 2016 a què s’ ha fet
referència en l’ acord anterior quant a la redistribució de conceptes es refereix: 360.467,08
euros, i la quantitat aprovada en el moment d’acordar-se la pròrroga d’ aquest contracte per
al curs escolar 2016-2017 a satisfer al concessionari en concepte de subvenció a l’
explotació: 196.885,72 euros) amb càrrec a la partida pressupostària número 321-323222715 del pressupost municipal de l’exercici 2016.
Quant a la despesa que es pugui derivar d’aquesta modificació del contracte per a
l’anualitat 2017, sotmetre-la a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i
suficient en els pressupostos municipals corresponents a aquella anualitat per atendre el
seu pagament d’acord amb el que disposen els articles 110.2 del TRLCSP i 174 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’ aprovà el Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ interessat amb la relació de recursos que pot
interposar i COMUNICAR-la als departaments de Tresoreria, Intervenció municipals, i al
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Servei d’Educació als efectes corresponents, així com també, comunicar el seu contingut a
la Sindicatura de Comptes.
QUART.- REQUERIR a CLECE, SA perquè formalitzi amb aquesta corporació – dins del
termini màxim de 15 dies a comptar de la notificació d’ aquesta resolució - l’annex al
contracte que ha de servir per formalitzar la modificació del contracte objecte dels acords
precedents.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 88.5 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’ octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Junta de Govern Local
RESOL d’acord amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui a l’interessat amb la
relació de recursos que pot interposar i es comuniqui als Departaments municipals
corresponents per al seu respectiu coneixement i efectes.
Una vegada llegit aquest punt de l’ordre del dia l’interventor intervé, per tal que s’incorpori a
la part expositiva de la proposta d’acord la condició efectuada al seu informe de 27-12-2016
en el sentit que: “Revisada la documentació que consta a l’expedient aquesta Intervenció
informa sobre la impossiblitat material per fiscalitzar aquesta despesa per manca
d’informació, per la qual cosa, la seva tramitació a la Junta de Govern Local haurà d’esser
condicionada a l’informe de fiscalització favorable amb data posterior i sempre abans del
31/12/2016.”
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
3. Convalidar la sol·licitud de subvenció presentada a la AMB, per a l'execució del
projecte "Lesbos-Badalona, Compromeses amb les persones refugiades i el medi
ambient".
Assumpte: Convalidar la sol·licitud de subvenció presentada a la AMB, per a l’execució del
projecte “Lesbos -Badalona, Compromeses amb les persones refugiades i el medi ambient”
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Interessats:
Organització municipal
ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ
Instrucció de tramitació administrativa, de data 9 de desembre de 2016, de convalidació de
la sol·licitud del projecte “Lesbos -Badalona, Compromeses amb les persones refugiades i
el medi ambient”.
Convocatòria de concurs públic en règim de concurrència competitiva per a la concessió de
suport econòmic als ajuntaments que formen part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) en el marc de les “Bases per sol·licitar i atorgar subvencions a les entitats dedicades
a l’àmbit de la cooperació internacional” i per a projectes que s’iniciïn l’any 2016.
Presentació, en data 10 d’octubre de 2016, del formulari de sol·licitud de presentació mitjançant el servei de Correus segons acredita el coordinador de l’Àrea de Badalona Justa
i Inclusiva- davant l’AMB del projecte “Lesbos -Badalona, Compromeses amb les persones
refugiades i el medi ambient”, impulsat per l’Ajuntament de Badalona i en el qual participen:
l’Ajuntament de Mitilene, Fòrum de Medi Ambient de Badalona, Consell de Solidaritat i
Cooperació, ONG Proactiva Open Arms i Avaluem, anàlisi i desenvolupament, amb
l’objectiu general de millorar la gestió de residus a la Mediterrània vinculada amb l’actual
crisi de refugiats i l’objectiu específic de trobar una sortida als residus de salvament
acumulats a l’illa de Lesbos, a través d’una tasca cooperativa entre Lesbos i Badalona.
Resolució d’atorgament de la subvenció mitjançant resolució, de 22 de desembre de 2016
del Vicepresident de l’Àrea Internacional de Cooperació de la AMB, per delegació de la
Presidència de 30 de juliol de 2015.
Segons consta a la sol·licitud el pressupost per l’execució del projecte és el següent:
Import global del projecte:

39.930,00 €

Import sol·licitat a l’AMB:

25.000,00 €
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Aportació de les institucions / entitats participants:
Ajuntament de Badalona / entitat líder

10.000,00€

Ajuntament de Mitilene / contrapart

4.930,00€

Segons el cronograma de les activitats previstes contingut al projecte, consta com a data
d’inici de l’activitat el mes de novembre de 2016 i com a data prevista per a la seva
finalització el mes d’octubre de 2017.
FONAMENTS DE DRET
Informe competències municipals en relació a la cooperació al desenvolupament. CSITAL
CATALUNYA – FCCD Setembre 2014, que conclou en la part que resulta suficient per al
cas que ens ocupa el següent:
“1. Les activitats en matèria de cooperació al
desenvolupament que realitzin els municipis, s’ha d’entendre que ho són com a
competències pròpies, d’acord amb el que especifiquen la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de
cooperació internacional al desenvolupament, la Llei 2/2014, de 25 de març, de l’acció i del
servei exterior de l’Estat i la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al
desenvolupament. (...)”
Atès que la convocatòria per a la concessió de suport econòmic als ajuntaments que
formen part de l’ÀMB, en el marc de les “Bases per sol·licitar i atorgar subvencions a les
entitats dedicades a l’àmbit de la cooperació internacional va dirigida a projectes que
s’iniciïn l’any 2016.
Atès l’art. 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals a sensu contrario no resulta preceptiva la
fiscalització prèvia de l’expedient per la Intervenció Municipal.
Atès l’art. 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’0ctubre de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, regulador de la convalidació del actes administratius.
Vistes les disposicions citades i d’altres d’aplicació, el sotasignat considera que, de
conformitat amb la normativa vigent, la Junta de Govern Local hauria d’aprovar la següent
Proposta de resolució
En conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal
PRIMER. Convalidar la sol·licitud de subvenció, presentada davant l’AMB, per import de
25.000 €, per a l’execució del projecte “Lesbos -Badalona, Compromeses amb les persones
refugiades i el medi ambient”, impulsat per l’Ajuntament de Badalona i en el qual participen:
l’Ajuntament de Mitilene, Fòrum de Medi Ambient de Badalona, Consell de Solidaritat i
Cooperació, ONG Proactiva Open Arms i Avaluem, així com tota la documentació que la
integra i que consta a l’expedient de referència tramesa per l’Àrea de Badalona Justa i
Inclusiva.
SEGON. L’eficàcia d’aquest acte queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient al Pressupost de despeses de l’exercici 2017, d’acord amb el desglossament que
consta a l’apartat “Pressupost del projecte” de la sol·licitud.
TERCER. Encarregar al Servei Jurídic de Badalona Justa i Inclusiva la realització de les
previsions i tràmits pressupostaris oportuns per atendre les despeses derivades de
l’execució del projecte “Lesbos -Badalona, compromeses amb les persones refugiades i el
medi ambient” i tots aquells actes necessaris per al bon fi d’aquest acord .
QUART. Notificar als interessats aquesta resolució.
(…)
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta d’Acord
precedent i, conforme amb les previsions de la delegació d’atribucions de 23 de juny de
2015, ELEVI’S a la Junta de Govern local per a la seva aprovació.
(…)
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ACORD
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i raonaments jurídics de la Proposta precedent ,
la Junta de Govern Local RESOL de conformitat
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9

Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
4. Aprovar mitjançant concurs públic per concurrència competitiva de subvencions
d'activitats de dones.
Assumpte: Aprovar la subvenció finalista a la fundació privada Ateneu Sant Roc en relació
al projecte LAILA
Òrgan que resol: Junt de Govern Local
Núm. Expedient: 0620105-SOLSUB2016/000018
Interessats: Organització municipal
ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ
Concurs públic per a la concessió de subvenció 2016 per entitats de Dones de Badalona.
Informe tècnic de data 14/12/2016 on s’acredita que la fundació Ateneu Sant Roc ha
presentat sol·licitud de subvenció dins el termini establert en la convocatòria i es considera
que l’entitat reuneix els requisits exigits a les Bases específiques reguladores es proposa
concedir la subvenció a l’entitat per import de 11.985€.
Informe Jurídic de data 22 d desembre de 2016 on es manifesta que prèvia fiscalització es
proposa la concessió de la subvenció a la Fundació Ateneu Sant Roc en relació al projecte
LAILA
Aplicació Pressupostària
2016/N331 231005 48906

ID. Operació
ADRC

Núm. Operació
120160004857/1

Import
11.985,00

FONAMENTS DE DRET
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en la disposició transitòria
primera, va donar un termini d’un any per adaptar aquesta normativa reguladora de les
subvencions al règim jurídic de la Llei, tanmateix la corporació no va adaptar aquesta
normativa en relació a la planificació i elaboració d’un pla estratègic de subvencions. Així
mateix, el capítol III del RD 887/2006, de 221 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
LGS regula el contingut dels plans estratègics de subvencions.
Les Bases d’execució del pressupost municipal d’enguany en la seva disposició transitòria
3a diu el següent: <<Mentre no s’aprovi l’ordenança general de subvencions a que es
refereix l’article 17.2 de la Llei general de subvencions, el règim aplicable a les subvencions
que concedeixin l’ajuntament i els seus organismes autònoms serà el que figura a l’annex
IV d’aquestes bases>>.
Atès l’informe tècnic proposant satisfer una bestreta de fins al 50 per 100 de la qualitat
esmentada, i d’acord amb l’article 34,4 in fine de la LGS <<La realización de pagos a
cuenta o pagos anticipados, así como el régimen de garantías, deberán preverse
expresamente en la normativa reguladora de la subvención.>> , i d’acord amb la base 10
de les específiques que regeix l’atorgament de subvencions, indica que <<Prèvia
l’acceptació de la subvenció per part dels beneficiaris, es podran efectuar pagaments
anticipats del 50% de la quantitat subvencionada...>>
Atès el que disposa l’article 14 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
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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.
Atès que l’òrgan competent per a la concessió de subvencions mitjançant concurrència
competitiva és l’Alcalde, a proposta de la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat.
Atès l’article 214 del RDL 2/2004, de 5 de març. Pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, correspon a l’Interventor Municipal la fiscalització de
l’expedient.
“L’article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, recull els requisits de la transparència en l’activitat subvencional,
determinant que la informació relat relativa a les subvencions i els ajuts públics que els
subjectes obligats han de fer pública en aplicació del principi de transparència ha d’incloure
entre d’altres, els objectius, a efectes d’utilitat pública o social, que pretén assolir la
subvenció o l’ajut i els efectes que la mesura de foment pot produir en el mercat, si escau,
que les subvencions i els ajuts públics atorgats, amb la indicació de
l’import, l’objecte i els beneficiaris. Aquesta informació ha d’incloure les subvencions i els
ajuts, ha d’estar actualitzada i ha de fer referència als darrers cinc anys. També ha
d’incloure les subvencions i els ajuts atorgats sense publicitat i concurrència si aquests
requisits s’han exceptuat, en els casos establerts legalment. En el cas de subvencions i
ajuts públics atorgats per motius de vulnerabilitat social, s’ha de preservar la identitat dels
beneficiaris.
Així mateix. les bases reguladores de la concessió de subvencions i ajuts públics que es
puguin atorgar per un import superior a 10.000 euros han d’incloure l’obligació dels
beneficiaris, si són persones jurídiques, de comunicar als subjectes obligats la informació
relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les
públiques”
Així mateix, resarà sotmesa la seva aprovació definitiva a la fiscalització per part
d’intervenció.
Vistes les disposicions citades i d’altres d’aplicació, el sotasignat considera que, de
conformitat amb la normativa vigent, la Junta de Govern Local hauria d’aprovar la següent
Proposta de resolució
En conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal
PRIMER. Concedir la subvenció per l’import de 11.985 €, que correspon a un 38,28% del
pressupost total del programa LAILA, a l’entitat FUNDACIO PRIVADA ATENEU SANT ROC
NIF G6378115-7 amb càrrec a l’aplicació pressupostària detallada anteriorment. El
pressupost total del programa d’activitats presentat per l’esmentada entitat i subvencionat
per aquest Ajuntament és de 31.307 €
SEGON. Determinar que restarà sotmesa la seva aprovació definitiva a la fiscalització per
part d’intervenció.
TERCER. Notificar als interessats aquesta resolució.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
5. Aprovar la minuta d'un conveni entre l'Ajuntament de Badalona i la Fundació
Solidària Contra l'Atur (ASCA) per a la implementació d'un programa de promoció
activa de l'ocupació a Badalona.
Identificació de l’expedient
Assumpte: Aprovació de la minuta d’un conveni entre l’Ajuntament de Badalona i la
Fundació Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA) per a la implementació d’un programa de
promoció activa de l’ocupació a Badalona.
Tramitació: Urgent
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
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Interessats: ASCA, Intervenció General
Antecedents
Informe tècnic emès per la cap del servei de Programació Econòmica de l’Ajuntament de
Badalona, favorable a la signatura d’aquest conveni en resultar d’interès per a l’Ajuntament
de Badalona.
Informe tècnic complementari emès per la cap del servei de Programació Econòmica de
l’Ajuntament de Badalona on es justifica l’elecció d’ASCA per a signar aquest conveni.
Fonaments jurídics
Primer.- L’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, estableix que les administracions públiques poden
celebrar convenis amb persones de dret privat, sempre que no siguin contraris a
l’ordenament jurídic i tinguin per objecte satisfer l’interès públic.
Segon.- La competència per a acordar la subscripció d’aquest tipus de convenis correspon
a l’alcaldessa, d’acord amb el que preveu l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (LRBRL, en endavant). Tot i això, aquesta
competència ha estat delegada en la Junta de Govern Local per resolució de 23 de juny de
2015. Per la seva banda, segons l’article 12.a) de les Bases d’execució del pressupost,
l’òrgan competent per a l’aprovació de les bases reguladores de les subvencions és el Ple
de la Corporació. Per aquesta raó, es considera oportú sotmetre aquest acord a la
ratificació de l’Ajuntament Ple, amb caràcter de condició resolutòria.
Tercer.- Segons disposa l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, els convenis seran l’instrument habitual per a la canalització de les
subvencions previstes nominativament en el pressupost de les corporacions locals. En
aquest sentit, les Bases d’execució del Pressupost de 2016, en l’article 23 de l’annex
regulador de les subvencions, disposen que les subvencions es poden atorgar directament,
sense que sigui preceptiva la concurrència competitiva ni la publicitat, quan estiguin
consignades nominativament en el pressupost, com és aquest cas. Tot i així, la proposta de
conveni conté unes bases per a l’atorgament concret de cada préstec en règim de
concurrència competitiva que, d’acord amb l’article 17.2 de la Llei General de Subvencions,
han de ser aprovades en les bases d’execució del pressupost; en aquest sentit, el contingut
d’aquestes bases s’ajusten al que contempla l’annex regulador de les subvencions de les
BEP municipals. Per tot això, el sotasignat considera ajustat a dret el procediment emprat.
Quart.- L’entitat signatària del conveni proposat ha acreditat el compliment dels requisits
que, com a entitat col·laboradora, estableix l’article 13 de la Llei General de Subvencions,
segons el criteri del sotasignat. Així mateix, la proposta de conveni conté les obligacions de
l’entitat col·laboradora, com prescriuen els articles 15 i 16 de la LGS, per la qual cosa el
seu contingut es considera ajustat a dret.
Cinquè.- L’article 25.2 de la LBRL, en la seva nova redacció a partir de la LRSAL,
determina que “el municipi exerceix en tot cas com a competències pròpies, en els termes
de la legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes...” Val a dir: les competències
d’aquest article sempre seran competències pròpies dels municipis, segons el que disposi
la legislació estatal o autonòmica, però això no comporta que siguin les úniques
competències susceptibles de ser exercides pels ens locals. Per tant, el que fa el legislador
en aquest precepte és delimitar les matèries que sempre constituiran competències pròpies
dels municipis. El que no hem de perdre de vista, però, és que la Disposició Addicional
tercera de la LRSAL estableix que les disposicions de la LRSAL són d’aplicació a totes les
Comunitats Autònomes, sense perjudici de llurs competències exclusives en matèria de
règim local assumides en els seus Estatus d’Autonomia, en el marc de la normativa bàsica
estatal i amb estricta subjecció als principis d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat
financera i racionalització de les estructures administratives. Doncs bé, recordem que
l’article 160.1.b) del vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa que la Generalitat té
competència exclusiva en matèria de règim local en determinar les competències
municipals, i que l’article 84.2.i) del mateix Estatut preveu que els municipis tenen
competència pròpia en matèria de promoció de tot tipus d’activitats econòmiques,
especialment les de foment de l’ocupació. L’objectiu municipal de l’expedient que és objecte
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d’aquest informe és promoure i afavorir l’ocupació a Badalona, en el context de crisi actual.
Aquests objectius es corresponen, entre d’altres, amb les activitats complementàries de les
d’altres administracions públiques que l’article 71.1.g) del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC),
atribueix als municipis. No hem de caure en el parany, per tant, d’interpretar que l’exercici
de les activitats complementàries ha desaparegut totalment del mapa de les competències
municipals. Dit d’una altra manera, no podem concloure que tot allò que no estigui
expressament recollit a l’article 25.2 de la Llei de Bases de règim local no pertany ni
correspon a l’àmbit d’actuació dels municipis. En aquest sentit, resulta clarificadora la
publicació editada per la Federació de Municipis de Catalunya “Vademècum sobre la Llei de
Racionalització i sostenibilitat de l’administració local. 100 qüestions en relació a la seva
aplicació”, obra de Rafael Jiménez Asensio, expert de prestigi reconegut en matèria de
règim local. Aquest autor, indubtablement amb més rigor i encert expositiu que el
sotasignat, diu (pàgina 72): “El llistat de matèries (que no de competències) reconegut en
l’article 25.2 de la LBRL no pot ser qualificat com una relació de competències municipals
taxades, ja que la funció d’aquest llistat material, segons ha reconegut la mateixa
jurisprudència constitucional no és una altra que garantir l’autonomia local per part de
l’Estat (del legislador bàsic), també en la seva dimensió competencial. Bona prova d’això és
que el llistat de competències pròpies dels governs locals que conté, per exemple, l’article
84.2 de l’EAC, compleix una finalitat similar, encara que complementària (garantir aquesta
autonomia local), superposant-se a tot allò que preveu l’article 25.2 de la LBRL, si més no,
només referida als municipis. Cal assenyalar immediatament que cap d’aquests dos llistats,
ni el de l’article 25.2 LBRL ni el de l’article 84.2 EAC són, pròpiament, llistats atributius de
competències als municipis, sinó que estableixen àmbits materials sobre els quals el
legislador estatal o autonòmic, si escau, ha de procedir a atribuir competències... De fet
l’article 25.2 ... deixa ben palès que es tracta d’àmbits materials sobre els quals el legislador
estatal o autonòmic pot atribuir competències, tal com ha vingut reconeixent la
jurisprudència constitucional sobre aquesta matèria.” I continua a la pàgina 73 del mateix
llibre amb la següent asseveració: “Les competències que el legislador sectorial autonòmic
(o, si escau, el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya o la Llei de
Governs Locals) han anat atribuint ... s’han de considerar com a <<competències pròpies>>
a efectes de l’abast que se li dóna a aquest concepte en l’article 7 LBRL.” Per tant, tot i no
figurar expressament en el llistat de matèries sobre les quals els municipis exerceixen
sempre competències pròpies de l’article 25.2 LBRL, podem concloure la plena vigència de
l’article 71 de la LMRLC, que faculta els municipis per exercir activitats en complementàries
per a la gestió dels seus interessos, entre els quals, òbviament, s’ha d’incloure de manera
categòrica el foment de l’ocupació i la lluita contra l’atur. Així doncs, i d’acord plenament
amb la referència de Rafael JIménez Asensio esmentada, es considera aquesta
competència com a pròpia de l’Ajuntament de Badalona.
Sisè.- Aquest conveni comporta una despesa per a l’Ajuntament de 270.000 euros, a la
qual caldrà fer front a través d’una partida adient i suficient. En aquest sentit, en la sessió
plenària de 25 d’octubre s’ha aprovat una modificació pressupostària per tal de dotar la
partida 221/4330/48908083 amb la quantitat de 270.000 euros, modificació que està en
vigor. Per tant, la despesa s’ha d’imputar a la partida esmentada, amb el número d’operació
comptable 12016000047901/1. Pel que fa a la despesa prevista a la clàusula 2.1.6. del
conveni, aquesta resta sotmesa a la condició d’existència de crèdit pressupostari adient i
suficient en l’exercici 2017.
Setè.- Correspon a l’alcaldessa la representació de l’ajuntament, d’acord amb el que
disposa l’article 21.1.b) de la LRBRL.
Vuitè.- Resulta preceptiva la fiscalització prèvia de la Intervenció General, d’acord amb el
que preveuen els articles 214 i següents del TRLRHL. . En aquest sentit, la Intervenció
General ha informat favorablement.
Novè.- Atesa la necessitat de procedir a l’aprovació d’aquest acord abans de la finalització
de l’exercici, ja que la partida no ha pogut estar disponible fins el dia 9 de desembre de
2016 per raons procedimentals, es considera necessària la declaració d’urgència en la
tramitació d’aquest expedient.
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PROPOSTA D’ACORD
Per tot això, el sotasignat considera ajustat a dret que el 2n tinent d’alcalde i regidor de
Badalona Pròspera i Sostenible proposi a la Junta de Govern Local l’aprovació de la següent
proposta d’acord, prèvia declaració d’urgència per la majoria dels seus membres, d’acord amb
el que estableixen els articles 113.1.a) i 175 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals, aprovat pel reial decret 2568/1986, de 28 de novembre:
PRIMER.- Aprovar la urgència en la tramitació d’aquesta proposta.
SEGON.- Acordar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Fundació Acció
Solidària Contra l’Atur (ASCA) per a la implementació d’un programa de promoció activa de
l’ocupació a Badalona, i aprovar la minuta d’aquest conveni, amb el contingut literal
següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BADALONA I LA
FUNDACIÓ ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L’ATUR (ASCA)
REUNITS
D'una banda, I' Ajuntament de Badalona (en endavant, l’Ajuntament) , representat per la
seva alcaldessa/presidenta, M. Dolors Sabater i Puig, assistida pel secretari general de la
corporació, Isidre Martí i Sardà.
D'altra banda, la Fundació Acció Solidària Contra l’Atur (en endavant, ASCA), amb NIF
núm. G-08995466 i adreça al carrer de la Riera de Sant Miquel 1 bis, 3er. 2a. de Barcelona,
inscrita amb el núm. 142 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya
representada en aquest document pel seu president Oriol Romances Vidal amb DNI
77.058.995-W .
MANIFESTEN
1.Que l’Ajuntament està interessat en promoure iniciatives i generar sinergies amb
institucions i agents del territori que afavoreixin I'economia local, la formació d'empreses i
l’autoocupació, d’acord amb els objectius del Pla de Govern 2015-2019 de l’Ajuntament, en
concret i principalment del seu eix 9, objectius “Ciutat comercial i turística, Indústries i
espais d’activitat econòmica i Ocupació i empresa”.
2.Que l’Ajuntament de Badalona té competències en matèria de Promoció de l’ocupació,
segons el que disposa l’article 84.2.i) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en relació amb
l’article 25.2 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional
tercera de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i l’article 71 de la
Llei Municipal i del règim local de Catalunya.
3.Que ASCA, amb més de 35 anys d'experiència, té la voluntat d'implementar un programa
d'intervenció integral en I'àmbit de l’autoocupació i creació d’empreses i la dinamització
social i econòmica del territori, d'acord amb els objectius d’ASCA, en col·laboració amb
l’Ajuntament.
Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per atorgar aquest conveni, tot
formalitzant-lo sota els següents
PACTES
Primer.- Objecte i finalitat
L'objecte del present conveni és la implementació per part d’ASCA, com a entitat
col·laboradora segons preveu la Llei General de Subvencions, i I'Ajuntament de Badalona,
d'un Programa per a la promoció de I'autoocupació, la creació d'empreses i el seu
finançament inicial, i el suport a les existents que generin nova ocupació al municipi de
Badalona.
La finalitat d'aquest acord és la posada en marxa d'una actuació integrada de promoció
activa de I'ocupació, que implicarà la posta a disposició per part del Ajuntament de
Badalona de 270.000,00 euros a favor de la Fundació ASCA, com a entitat col·laboradora,
de una aportació o subvenció extraordinària per a la concessió d’ajuts reintegrables en
forma de préstecs, amb les condicions que s’indicaran en les bases que formen part, com a
annex I, d’aquest conveni, essent l’objectiu principal d’aquest instrument financer afavorir
que els projectes empresarials funcionin de forma duradora i generin llocs de treball estable
i a llarg termini.
Segon.- Obligacions de les parts
2.1.- Obligacions de I'Aiuntament de Badalona
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L'Ajuntament de Badalona s'obliga per aquest conveni a:
1.Posar a disposició per part del Ajuntament de Badalona de 270.000,00 euros a favor de la
Fundació ASCA, com a entitat col·laboradora, de una aportació o subvenció extraordinària
per a l’execució d'aquest projecte. Aquest import es destinarà a la creació d’un fons per a
l’atorgament d’ajuts reintegrables en forma de préstecs, d’acord amb el procediment i els
criteris establerts a l’annex I d’aquest conveni. Aquesta quantitat serà lliurada a mesura que
es vagin aprovant els projectes seleccionats, en funció de la quantia de cada projecte.
D’acord amb el que preveu el pacte 5 d’aquest conveni, el lliurament total, si s’escau, de la
quantitat esmentada haurà de tenir lloc, com a màxim, el 31 de desembre de 2017. Per fer
efectius els lliuraments parcials esmentats, la quantitat de 270.000,00 euros objecte de la
subvenció romandrà en la tresoreria municipal fins al moment d’aprovació de cada projecte
per la Comissió de Gestió. Un cop aprovats els projectes, es produirà si escau la resolució
administrativa d’ordenació dels pagaments corresponents a ASCA.
2.Formar part de les Comissions de Gestió i Seguiment del Programa.
3.Participar en la selecció dels projectes empresarials que es beneficiaran del Programa.
4.Realitzar accions puntuals de formació a les persones emprenedores seleccionades en
format de píndoles formatives, amb el seus propis recursos humans i tècnics, o a través,
indistintament, del seu organisme autònom IMPO, facilitant, en la mesura de les seves
possibilitats, assessorament i suport tècnic a l’execució del Programa.
5.Realitzar actuacions de difusió del Programa.
6.D’acord amb el que preveu l’article 16.3.m) de la Llei General de Subvencions, es preveu
una compensació a favor d’ASCA per l’execució de les accions contemplades en aquest
conveni que es diran tot seguit. Aquesta compensació s’efectuarà una vegada realitzada la
convocatòria mitjançant la signatura d’un contracte de serveis durant l’any 2017, per un
import inferior a 18.000 euros, IVA exclòs, l’objecte del qual el constituirà la prestació dels
serveis de gestió i execució del Programa. Aquesta obligació resta sotmesa a la condició
d’existència de crèdit pressupostari adient i suficient en l’exercici 2017.
2.2.- Obligacions d’ASCA
ASCA s'obliga per aquest conveni a:
1.Participar en la selecció dels projectes empresarials que es beneficiaran del Programa.
2.Aportar en cada moment el personal necessari per al desenvolupament del programa.
3.Gestionar la subvenció extraordinària a l’atorgament i formalització de préstecs a les
persones seleccionades en funció dels criteris i pel procedimental que contemplen aquest
conveni i les bases annexes.
4.Crear un compte corrent específic per a la gestió del fons transferit per part de
I'Ajuntament per al finançament dels projectes empresarials i justificar l’aplicació d'aquest
fons.
5.Gestionar el fons creat, abonar els ajuts reintegrables i ingressar les quotes de devolució
cobrades dels projectes finançats al fons, d'acord amb el Programa per a I'acompanyament
a la creació d'empreses i del seu finançament que forma part d’aquest conveni com a
annex I.
6.Formar part de les Comissions de Gestió i Seguiment del Programa.
7.Presentar semestralment a la Comissió de Gestió informe dels crèdits aprovats i del
resultat del finançament, així com lliurar mensualment un exemplar original dels contractes
de préstec atorgats.
8.Complir les obligacions de publicitat i difusió previstes en aquest conveni i en el seu
annex. En qualsevol cas, I'entitat haurà d'inserir en totes les publicacions derivades
d'aquest programa que s'ha realitzat en col·laboració amb I'Ajuntament de Badalona, de
conformitat amb les instruccions d'imatge corporativa donades pel Departament de
Comunicació de I'Ajuntament.
9.Assumir com a propi el cost de les quantitats corresponents al saldo deutor final dels
préstecs que resultin incobrables, fins al límit del 10% dels imports que resultin incobrables.
Així, ASCA assumeix el 10% del risc de cada operació amb càrrec al seu propi patrimoni,
amb un topall màxim de 9.000 euros, acumulat de tots els préstecs concedits
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10.Informar puntualment a l’Ajuntament de Badalona del seguiment i les incidències que es
produeixen en la gestió del fons, a través dels mecanismes de seguiment del conveni
previstos en el pacte sisè d’aquest conveni.
11.Documentar els fallits eventuals en la devolució dels préstecs, si n’hi ha hagués, al llarg
de la vigència del conveni. Per a la determinació i documentació dels fallits s’atendrà al que
preveu la legislació mercantil. Les despeses derivades d’aquest procediment podran, en el
seu cas, ser incorporades en les liquidacions parcials o final d’aquest conveni.
12.Sotmetre’s al control financer que pugui establir l’Ajuntament de Badalona a través
d’auditories externes i seguir en tot moment les indicacions de l’Ajuntament en l’execució
del conveni en matèria de control financer.
Tercer.- Beneficiaris
Podran accedir als ajuts reintegrables derivats d’aquest conveni les persones naturals o
jurídiques que posin en marxa noves empreses a Badalona, creant ocupació o generant
autoocupació, o impulsin determinades empreses preexistents, a Badalona, generant nova
ocupació. Tot això, d’acord amb els criteris i requisits que consten en l’annex I d’aquest
conveni. No es considerarà inclosa en aquest programa l’activitat de qualsevol empresa
que, tot i tenir el seu domicili social a Badalona, efectuï les despeses o inversions derivades
dels ajuts atorgats en virtut d’aquest conveni en una altra població diferent.
Quart- Finançament i forma de pagament
El finançament del desenvolupament d'aquest programa comporta la posta a disposició per
part de I'Ajuntament de Badalona de 270.000,00 euros, a favor de la Fundació ASCA, com
a entitat col·laboradora, amb càrrec a la partida 221/4330/48908083, pel que fa a l’exercici
2016, amb la finalitat que destini aquesta quantitat a l’atorgament dels ajuts reintegrables
en forma de préstecs a les persones seleccionades al llarg del primer any de vigència
d’aquest conveni.
Cinquè.- Vigència
El present conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura, i tindrà una durada
de quatre anys. Durant la seva vigència s'hauran d'iniciar i finalitzar les següents tasques:
A) Dins la primera anualitat:
1.Convocatòria del Programa. Aquesta convocatòria podrà ser oberta, de manera que cas
que no s’esgoti la dotació del fons un cop presentats els projectes en el termini establert en
la convocatòria i resoltes les sol·licituds, es podrà efectuar una segons convocatòria, amb
els mateixos requisits que la primera, fins a esgotar la dotació del fons.
2.Selecció dels projectes empresarials que seran finançats.
3.Atorgament i formalització dels ajuts reintegrables en forma de préstecs.
B) Dins les successives anualitats:
a.Execució dels projectes i seguiment dels mateixos.
b.Gestió de la devolució dels préstecs i aplicació de la devolució a les despeses generals i
de funcionament del programa
c.Tancament de comptes i liquidació parcial.
C) A la finalització del conveni es procedirà al tancament de comptes i liquidació definitiva.
Sisè.- Coordinació i seguiment del Programa
6.1.- Comissió de Gestió
La Comissió de Gestió, que es constituirà com a Jurat per a la selecció dels projectes, té
les funcions de vetllar per la viabilitat del projecte i I'adequat desenvolupament de les
activitats del Programa, emetre informe cas que se sol·licitin modificacions essencials dels
projectes, i auditar i fer les comprovacions relatives a la justificació dels projectes, a mes de
les funcions expressament previstes a les bases annexes. Pel que fa a la fase de selecció
inicial de projectes que comporta, segons les bases, la inclusió o exclusió dels projectes en
funció de la seva viabilitat, els acords corresponents hauran de ser adoptats per unanimitat
dels membres de la Comissió de Gestió.
La Comissió de Gestió estarà presidida formalment pel/la regidor/a que tingui assignades
les competències en matèria de Promoció econòmica, es reunirà almenys un cop al
trimestre i sempre que sigui necessari per a l’aprovació de projectes, i estarà formada per
representants de les parts que signen aquest conveni, de conformitat amb la següent
composició:
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Per part de I'Ajuntament de Badalona, a més de la Presidència:
- El/la Gerent de l’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO). Cas de dissolució
d’aquest organisme autònom, l’Ajuntament de Badalona designarà una persona en
substitució del Gerent de l’IMPO.
- El/la Cap del Servei municipal competent en matèria de Promoció i desenvolupament
econòmic.
- El/la Cap del Servei de Promoció de l’ocupació i desenvolupament local de l’IMPO. Cas
de dissolució d’aquest organisme autònom, l’Ajuntament de Badalona designarà una
persona en la seva substitució.
Per part de ASCA:
- El/la President/a de I'entitat o persona en qui delegui.
- Tres professionals responsables del seguiment de projectes del Programa, en funció del
projecte.
Així mateix, es convidarà a formar part de la Comissió, amb veu i sense vot a les entitats
que puguin adherir-se en el futur a aquest conveni.
6.2.- Comissió de Seguiment
Per al seguiment de I'execució d'aquest conveni i per a la interpretació i aplicació del
conveni, es crearà una Comissió de Seguiment, que es reunirà almenys un cop a I' any
durant la vigència del conveni, amb la següent composició:
Per part de I'Ajuntament de Badalona:
- El/la regidor/a que tingui assignades les competències en matèria de Promoció
econòmica.
- El/la gerent de l’IMPO. Cas de dissolució d’aquest organisme autònom, l’Ajuntament de
Badalona designarà una persona en substitució del Gerent de l’IMPO.
- El/la Cap del Servei responsable en matèria de Desenvolupament Econòmic.
Per part de ASCA:
- Tres representants designats per la Presidència de l’entitat.
Per a la interpretació del conveni, cas de discrepància, tindran vot de qualitat els
representants municipals.
Aquesta comissió desenvoluparà i aprovarà els procediments a aplicar en la gestió del
Programa (criteris de selecció, les característiques generals del programa formatiu i els
recursos destinats al suport i seguiment de cada projecte), i elaborarà un Informe-memòria
d'actuació del Programa.
Així mateix, aquesta comissió serà competent per a acceptar, o rebutjar motivadament,
l’adhesió al conveni de les entitats que ho sol·licitin. Per a aquesta última funció, la comissió
es reunirà amb caràcter extraordinari en el termini màxim d’un mes per a analitzar i resoldre
sobre les peticions d’adhesió sobrevingudes.
Setè.- Gestió del Fons de finançament dels ajuts reintegrables
Per a la gestió dels ajuts reintegrables aprovats pel Jurat de selecció de projectes, ASCA
obrirà un compte bancari que es destinarà de forma exclusiva a aquest fi. Aquest compte
estarà destinat a efectuar els pagaments dels ajuts reintegrables que aprovi el Jurat de
selecció de projectes, i a rebre els ingressos de les quotes de devolució corresponents als
projectes finançats, de conformitat amb la precedent clàusula 4a.
A partir de la segona anualitat, l'entitat haurà d'informar a I'Ajuntament, de forma semestral,
sobre I'evolució de la devolució dels crèdits i la seva aplicació a les despeses de
funcionament del programa.
Vuitè.- Justificació
8.1. La justificació de l’aplicació dels fons econòmics s'haurà de realitzar mitjançant la
presentació de compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor, a càrrec deI fons,
condicionat al compliment dels requisits de I'article 74.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. Aquest haurà de contenir memòria d'actuació amb indicació de les activitats
realitzades i resultats obtinguts, memòria econòmica justificativa del cost de les activitats
realitzades i informe de I'auditor.
8.2. Amb independència de l’anterior, l’entitat haurà de presentar còpia original dels
contractes de préstec formalitzats, en el termini màxim d'un mes des del seu atorgament.
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8.3. Serà d’aplicació en aquesta matèria el que disposi l’Ordenança Municipal reguladora
de les subvencions, així com les Bases d’execució del pressupost de cada anualitat.
8.4. A la finalització del conveni, ASCA haurà de retornar a l’Ajuntament les quantitats
retornades dels préstecs atorgats, un cop l’Ajuntament hagi aprovat el compte justificatiu
amb informe d’auditor, en el termini màxim d’un mes des de l’aprovació del compte.
Novè.- Causes de resolució i efectes
Les causes de resolució, a més de les previstes legalment i sens prejudici del dret de
I'Ajuntament a la revocació total o parcial de I'aportació econòmica per l'incompliment per
part del beneficiari de l’obligació de justificar el destí de I'aportació econòmica o de
qualsevol altre que preveu aquest conveni o per incompliment de la finalitat per a la qual es
concedeix la subvenció, seran les següents:
a. El transcurs del període de vigència.
b. La resolució per mutu acord.
c. La impossibilitat sobrevinguda de caràcter legal o material que impedeixi donar
compliment a l'objecte d'aquest conveni.
d. L'incompliment greu per qualsevol de les parts de les obligacions previstes en aquest
conveni.
L'incompliment de les obligacions de ASCA, pel que fa a la gestió dels fons comportarà
I'obligació de reintegrament del saldo disponible en el compte corrent indicat al pacte 2.2.4
en aquella data així com el reintegrament, amb periodicitat mensual, de les devolucions
rebudes dels préstecs atorgats, de conformitat amb allò previst a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i a la Normativa reguladora de les subvencions de
I'Ajuntament de Badalona.
Desè.- Adhesió al conveni
Podran adherir-se al Conveni les entitats públiques i privades que manifestin la seva
voluntat en aquest sentit, mitjançant la signatura del model de Protocol que s’adjunta com a
Annex II a aquest conveni. Aquestes entitats tindran veu, però no dret de vot, en els òrgans
col·legiats de seguiment del Conveni.
Onzè.- Règim Jurídic
El present conveni es regeix per les seves clàusules, per la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i del procediment de les administracions públiques de Catalunya, la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, per la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i per la Normativa general reguladora de les
subvencions municipals.
Dotzè.- Aplicació, interpretació i jurisdicció
L’Ajuntament de Badalona té la potestat de resoldre els conflictes derivats de l’aplicació i/o
interpretació del present conveni. Cas de discrepància, seran competents els òrgans
corresponents de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
I en prova de conformitat en tot el seu contingut, les parts el signen per triplicat en el lloc i
data que s’assenyalen en l’encapçalament.
ANNEX I: BASES DEL PROGRAMA PER A L’ACOMPANYAMENT A L’AUTOOCUPACIÓ I
A CREACIÓ D’EMPRESES I FINANÇAMENT A BADALONA.
1.Objectiu
L’objecte de les presents bases que s’annexen al conveni és a la implementació d’un
Programa per a la promoció de l’autoocupació, la creació noves empreses i del seu
finançament inicial i el suport a les empreses existents que generin nova ocupació, al
Municipi de Badalona.
La finalitat d’aquest acord és la posada en marxa d’una actuació integrada de promoció
activa de l’ocupació a Badalona, que comptarà amb una dotació de 270.000 euros per a la
concessió de préstecs retornables, conjuntament amb el disseny i realització d’un itinerari
específic de formació, suport i acompanyament tècnic a projectes empresarials que
impulsin la creació i manteniment de l’ocupació.
El finançament d’aquest programa es realitza de conformitat amb la subvenció
extraordinària atorgada per l’Ajuntament de Badalona a la Fundació Privada Acció Solidaria
contra l’Atur (ASCA), com a entitat col·laboradora segons preveu la Llei General de
Subvencions.
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2. Beneficiaris i projectes subvencionables
Es contempla la creació d’una línea d’ajusts retornables destinats als següents beneficiaris i
amb les característiques que es detallen tot seguit:
2.1 Beneficiaris: emprenedors i emprenedores, majors d’edat, que tinguin el permís de
treball (en el cas d’estrangers) i que vulguin endegar un nou projecte empresarial amb seu
a la ciutat de Badalona, amb qualsevol forma jurídica. Petites empreses comercials,
industrials i de serveis, amb qualsevol forma jurídica, ubicades a Badalona, que vulguin
desenvolupar un nou producte o servei, i realitzar inversions que suposin una ampliació,
d´acondicionament de locals o millora de la capacitat productiva, expansió i introducció a
nous mercats (internacionals/nacionals), implementació de TIC (hardware i software) i
actuacions en I+D. En queden exclosos el sector immobiliari i financer.
Per empreses petites s’entén aquelles que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin
una plantilla inferior a 50 treballadors i el seu volum de negocis anual no superi els 10
milions Euros.
2.2 Conceptes financiables: els ajuts concedits podran ser utilitzats per finançar inversions
en adquisició d’actius fixos (en queden excloses l’adquisició de terrenys i construccions),
així com les despeses necessàries per al desenvolupament del projecte objecte de l’ajut
(personal, materials i subministraments, etc.) Les despeses financeres en queden excloses.
3. Condicions dels préstecs reintegrables
• Import màxim: 25.000 €
• Tipus d’interès: 0%
• Carència: Possibilitat de quotes reduïdes els sis primers mesos.
• Termini màxim de devolució. 3 anys.
• .En cap cas el període de devolució podrà ultrapassar el termini de vigència del conveni
• Amortització i quotes mensuals.
• Sense aval, la garantia del projecte empresarial és la seva pròpia viabilitat.
• Comissió d’estudi i/o obertura, no existeix.
4. Àmbit temporal
Els projectes empresarials seleccionats hauran d’iniciar la seva activitat en el termini màxim
de tres mesos posteriors a la concessió. Per causes justificades es podrà concedir una
única prorroga per tres mesos mes.
5. Pressupost
La Fundació Privada ASCA disposarà d’un fons de 270.000 euros, de conformitat amb la
aportació extraordinària atorgada per l’Ajuntament de Badalona, destinat a l’atorgament de
préstecs reintegrables.
6. Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds i la documentació requerida per a cadascun dels projectes seleccionats
s’hauran de presentar en el termini que s’estableixi en el corresponent anunci de
convocatòria, que en cap cas serà inferior a 3 mesos.
Les sol·licituds, acompanyades de la documentació que es preveu, s’hauran d’adreçar a la
Fundació privada ASCA i s’hauran de formalitzar segons l’imprès normalitzat que es podrà
obtenir al lloc web de la Fundació.
7. Procediment de concessió
El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència competitiva, d’acord
amb els principis establerts a l’article 8 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
La concessió dels ajuts, les exclusions i les comunicacions en general, es publicaran a la
pàgina web de ASCA, i del Institut Municipal de Promoció de la Ocupació (IMPO) a més de
ser notificats de forma individual als sol·licitants.
8. Documentació que s’ha d’adjuntar a les sol·licituds
Les sol·licituds hauran d’anar signades per la persona interessada i contindran la
documentació següent:
a. Fotocòpia del DNI / Passaport / NIE de la persona sol·licitant i, si escau de la persona
que la representa.
b. Adreça a efectes de notificacions, direcció de correu electrònic i telèfon de contacte.
c. Permís de treball (únicament per passaport i NIE).
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d. Una memòria d’activitat que precisi: l’activitat de l’empresa i del projecte que es durà a
terme; àmbit territorial, estructura empresarial, estudi de viabilitat, dotació tècnica, llocs de
treball, previsió d’evolució del projecte, experiència i formació de l’emprenedor, el
pressupost global del projecte, l’import del préstec que es demana i les fonts de
finançament previstes per executar la totalitat del projecte, així com la capacitat de poder
retornar el préstec.
e. El currículum de les persones que formen l’equip promotor, per poder avaluar-ne la
formació i experiència relacionada amb l’àmbit del projecte.
f. Declaració censal o alta de l’impost d’activitats econòmiques (IAE), si escau.
g. Permisos i registres sanitaris corresponents per l’activitat que es vol desenvolupar, si
escauen.
h. Declaració expressa conforme no s’incorre en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
i. Certificats positius d’Hisenda i Seguretat Social.
j. Declaració sobre les subvencions rebudes de l’Ajuntament o d’altres administracions
públiques o en públics privats en els darrers quatre anys.
k. Domiciliació bancària per possibilitat la transferència de fons al beneficiari, en cas que
sigui atorgat el préstec i per carregar els rebuts de devolució.
l. Tota la documentació que l’emprenedor/a consideri oportuna.
m. Lloc, data i signatura de la persona sol·licitant.
Es pot sol·licitar, per escrit o mitjançant entrevista personal, la informació complementària,
les dades i les acreditacions que consideri necessàries.
9. Esmenes i millores de les sol·licituds
Un cop examinades la sol·licitud i la documentació presentada, si no compleixen els
requisits establerts en aquestes bases, ASCA requerirà la persona o persones sol·licitants
perquè, en un termini de 10 dies hàbils, esmentin el defecte o adjuntin els documents
preceptius, amb indicació que, si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seva
sol·licitud
10. Criteris de valoració de les sol·licituds
Els criteris de valoració de les sol·licituds que es presentin per la concessió d’aquest ajuts
reintegrables, així como las seva ponderació son els que es presenten a continuació.
A. Valoració tècnica, econòmica i financera
A efectes de la valoració de la viabilitat tècnica, econòmica i financera, el projecte de gestió
haurà d’incloure una memòria d’activitat, el currículum de les persones que formen l’equip
promotor, un Pla de inversió i finançament i un Pla econòmic i financer de projecte, així com
la seva projecció en els estats financers de l’empresa.
Serà condició indispensable per continuar amb la aprovació del projecte que la valoració
tècnica- econòmica superi els 25 punts sobre 50.
Fase A màxim 50 punts
B. Valoració aspectes quantitatives i qualitatius. Criteris i puntuació màxima.
En aquesta fase els sol·licitants hauran de mantenir una entrevista personal amb els tècnics
que faran la valoració corresponent i elevaran la seva proposta a la comissió de gestió,
d’acord amb els següents criteris:
1.Capacitat emprenedora i empresarial de la persona sol·licitant: 15 punts
2.Creació de llocs de treball presents i futurs: 25 punts
3.La dinamització de l’activitat en la cadena de valor, especialment pel que fa als proveïdors
locals i dinamització social. Fins 20 punts
4.La innovació i l’ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions
(TIC) en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d’activitat, Fins a 20
punts
5.Es tindrà en compte el grau de cofinançament que aporti la persona sol·licitant al
projecte. Així, els barems de aquesta valoració seran els següents:
> 50% de finançament: 10 punts
40-49% de finançament: 7 punts
20-39% de finançament: 5 punts
10-19% de finançament:3 punts
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Fase B màxim 90 punts
El llindar mínim de puntuació exigit a la persona sol·licitant és de 40 punts. Les sol·licituds
per sota dels 40 punts s’exclouran directament per no complir les condicions.
Els projectes s’ordenaran per ordre de prioritat en funció del resultat total obtingut de la
valoració dels aspectes tècnics i dels aspectes qualitatius, essent 140 la màxima puntuació
possible.
11. Tramitació dels expedients
Un cop valorades les sol·licituds, la Comissió de Gestió, en la seva qualitat de Jurat de
selecció, emetrà un informe-proposta que serà notificat a les persones sol·licitants establintse un termini de 10 dies com a tràmit d’audiència prèvia. En el cas que es presentin
al·legacions, aquestes seran examinades i, un cop resoltes, la Comissió de gestió dictarà la
resolució definitiva.
La resolució d’atorgament s’haurà d’adoptar en el termini de tres mesos a partir de
l’endemà de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini
fitxat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la
sol·licitud. Aquesta resolució es notificarà als interessats d’acord amb els mitjans que
s’hagin assenyalat en llur sol·licitud.
La resolució d’atorgament dels ajuts reintegrables especificarà les condicions tècniques i
econòmiques i es formalitzarà mitjançant un contracte, que contindrà les clàusules de
compromisos mutus entre cadascuna de les persones beneficiàries i ASCA, responsable de
la tramitació de la concessió dels imports de finançament que s’hagin acordat. El contracte
indicarà la quantia a concedir, la periodicitat de les amortitzacions, els terminis de creació
efectiva del projecte empresarial, la forma de supervisió i seguiment del projecte per part de
ASCA i les altres parts del programa que realitzaran el seguiment, les condicions temporals
de retorn de l’ajut reintegrable concedit i les subjeccions legals a què s’hauran de sotmetre
les persones signatàries.
12. Modificació de la resolució de concessió
La Comissió de Gestió té la facultat de revisar els ajuts reintegrables concedits i modificar
la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte
per al a concessió del ajut reintegrable. La persona beneficiaria podrà retornar
anticipadament l’import pendent i cancel·lar totalment o parcialment l’ajut reintegrable si ho
considera oportú.
13. Itinerari formatiu i assistència tècnica.
Per tal de propiciar un correcte desenvolupament dels projectes empresarials seleccionats,
les persones beneficiaries dels ajuts reintegrables hauran de realitzar, si no ho han fet
prèviament, un itinerari formatiu o haver rebut assistència tècnica per la realització del ple
de viabilitat, que els proporcionarà les principals eines i habilitats necessàries per al
l’execució del seu projecte.
El Ajuntament, a traves del Institut Municipal de Promoció de la Ocupació (IMPO), pondrà a
disposició dels beneficiaris els mitjans tècnics i humans de que disposa per tal de oferir-les
asistencia tècnica i la formació assenyalada
14. Obligacions i compromisos de les persones beneficiaries.
Les persones beneficiaries hauran de:
a. Complir el projecte que fonamenta la concessió de l’ajut reintegrable.
b. Justificar davant de la Comissió de Gestió, en el seu cas, el compliment dels requisits i
condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina
la concessió o gaudiment de l’ajut reintegrable.
c. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per ASCA, així como qualsevol
altra de comprovació i control financer que pugin realitzar els òrgans de control competents.
d. Comunicar a l’Ajuntament o a ASCA l’obtenció d’altres ajuts, ingressos o recursos que
financin les activitats objecte de l’ajut reintegrable.
f. Acreditar que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
davant la Seguretat Social.
g. Disposar de la documentació mercantil requerida en funció de l’activitat, amb la finalitat
de garantir l’exercici de les facultats de comprovació i control.
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h. Conservar la documentació justificativa de l’aplicació de l’ajut rebut per tal que puguin ser
objecte de les actuacions de comprovació i control.
i. Retornar els ajuts en els terminis fitxats i en quotes mensuals segons les condicions
fixades en la resolució d’atorgament i/o contracte.
j. Fer constar el caràcter públic del finançament de l’activitat que ha rebut l’ajut, en la
publicitat que se’n faci.
k. Per analogia, qualsevol altra obligació especificada en la Llei General de Subvencions i
en les Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Badalona.
15. Seguiment, avaluació, justificació i certificació de les actuacions
Les persones beneficiaries dels préstecs han de presentar a la Comissió de Gestió la
documentació justificativa del compliment de finalitat per a la quan es va concedir el préstec
i l’aplicació dels fons percebuts mitjançant la presentació de la documentació següent:
Acreditació de les despeses efectuades mitjançant factures efectivament pagades, o altres
documents comptables de valor probatori o equivalent. La data de les factures acreditatives
de les inversions realitzades ha de ser dins de 12 mesos següents al cobrament de l’ajut
financer. A més, en el cas de les persones emprenedores que en la data de la resolució de
l’ajut encara no haguessin constituït l’empresa: acreditació de la creació de l’empresa,
mitjançant l’aportació de còpia compulsada del document acreditatiu de la Declaració
Censal.
La Comissió de Gestió, a traves de ASCA, podrà fer auditories o altres comprovacions a
l’empara d’aquestes bases a les persones beneficiaries de l’ajut reintegrable.
16. Protecció de dades
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat que a tal efecte creï la
Fundació Privada ASCA i seran tractades sobre la base de política de confidencialitat de
l’entitat, amb la finalitat d’administració i gestió de la relació existent entre les parts, dins de
les finalitats legítimes. Alhora, les persones participants atorguen el seu consentiment
perquè les seves dades puguin ser tractades per a alguna de les finalitats esmentades o
per a totes elles. Així mateix, existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit
adreçat a la Fundació privada ASCA.
ANNEX II. PROTOCOL D’ADHESIÓ (Model)
En/Na ......., amb DNI ......., actuant en nom i representació de ............, amb NIF ..........,
segons acredita mitjançant ......., manifesta:
Que l’entitat que representa, assabentada de la vigència i el contingut del conveni signat en
data ....... entre l’Ajuntament de Badalona (en endavant, l’Ajuntament) i la Fundació Privada
Acció Solidària Contra l’Atur (en endavant, ASCA), desitja formalitzar la seva adhesió al
conveni esmentat, segons preveu el seu pacte desè.
Que l’entitat que representa, segons els seus estatuts, té per objecte social i/o finalitats la
prestació de serveis que tenen connexió i relació amb els objectius del conveni esmentat, i
per aquesta raó considera convenient poder ser escoltada en el procés de presa de
decisions en l’execució del conveni, amb la finalitat d’enriquir aquest procés i coadjuvar a
millorar el funcionament del programa que constitueix l’objecte i finalitat principals del
conveni, segons el seu pacte primer.
Que l’entitat que representa és coneixedora que la seva adhesió comporta el dret de veu
però no de vot en el procés de presa de decisions.
Que amb la finalitat de complir aquesta voluntat de millorar el programa objecte del conveni,
es compromet a designar una persona representant de la seva entitat davant les
Comissions de Gestió i de Seguiment que preveu el pacte sisè del conveni.
Que accepta expressament tot el contingut del conveni esmentat, i per tant tots i cadascun
dels seus pactes.
I, en virtut del que s’ha dit, SOL·LICITA expressament l’adhesió al conveni esmentat, en la
ciutat de Badalona, a ........
Signat:
(Nom i cognoms) (Càrrec)”
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SEGON.- La despesa derivada d’aquest conveni, amb la quantitat de 270.000 euros,
s’imputarà a la partida pressupostària 221/4330/48908083, amb el número d’operació
comptable 12016000047901/1.
TERCER.- Ordenar el pagament a la Fundació ASCA de la quantitat esmentada al punt
anterior, tot i que la materialització d’aquest pagament es farà efectiva d’acord amb el que
preveu la clàusula 2.1. del conveni. Pel que fa a la despesa prevista a la clàusula 2.1.6. del
conveni, aquesta resta sotmesa a la condició d’existència de crèdit pressupostari adient i
suficient en l’exercici 2017.
QUART.- Durant la vigència del conveni, l’Ajuntament exercirà les funcions de control i
supervisió de la seva execució mitjançant els instruments legals que consideri oportú, com
ara auditories externes.
CINQUÈ.- Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament de Badalona per a la signatura del conveni
esmentat.
SISÈ.- Sotmetre la validesa i eficàcia d’aquest acord a la condició resolutòria de la seva
ratificació pel Ple de la Corporació.
SETÈ.- Notificar aquest acord a la Fundació ASCA i a la Intervenció Municipal.
La qual cosa informo als efectes adients.
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, prèvia declaració d’urgència, 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
6. Aprovar la liquidació de les obres de reurbanització del c. Sant Josep Oriol.
Identificació de l'expedient
Tipus de document: Resolució aprovació certificació liquidació d’obres
Òrgan que resol: La Junta de Govern
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Objecte: Liquidació obra reurbanització del c. Sant Josep Oriol i Tram del c.Triomf entre el
c. Sant Josep Oriol i el c. Francesc Planas i Casals
Interessat: HERCAL DIGGERS, S.L..,amb NIF B64143639
Antecedents de l'expedient
Projecte tècnic: Projectes tècnics aprovats inicialment en data 20 de juny de 2014 per
resolució del Gerent de l’area Metropoliana de Barcelona i definitivament per diligència de
no al.legacions en data 6-8-14.
Licitació: Aprovada per Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de setembre de 2015
Contractació: Adjudicació per resolució de l’alcalde accidental de data 25/07/2014, dictada
en avocació per raons d’urgència
Import total contractat: 438.828,53 € IVA inclòs
Recepció d’obres: 21/10/2016
Medició General: 28/10/2016
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Dins de l’expedient identificat i com a resultat de la medició general realitzada els tècnics i
facultatius directors de l’obra, i el responsable municipal del contracte han presentat la
certificació final de les obres executades que es detalla:
Data certificació
31-10-2016

Núm.Cert
Final

Import
43.878,01€

Concepte
Liquidació obra reurbanització del c. Sant
Josep Oriol i Tram del c.Triomf entre el c.
Sant Josep Oriol i el c. Francesc Planas i
Casals
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Amb aquesta certificació final, la qual representa un increment de 9,99 % respecte del
preu primitiu del contracte, i segons informe tècnic justificatiu que obra a l’expedient,
s’entén que s’ha complert el contracte subscrit amb l’empresa contractista.
L’informe jurídic de data 15/12/2016 assenyala l’adequació de la certificació final
presentada amb la normativa de contractació aplicable al cas.
Atenent a l’increment del preu contractat que suposa la certificació presentada s’ha sotmès
l’expedient a fiscalització de la Intervenció municipal; i en data 23 de desembre de 2016
s’han realitzat les corresponents anotacions comptables a càrrec de la següents
aplicacions pressupostàries:
Aplicació pressupostària
2016 N411 1533 60100045

Id.Operació
ADRC

Num.Operació
12016000048296/1

Import
43.878,01

El contractista, per tal que l’Ajuntament aprovi el pagament derivat de la certificació de
referència, ha presentat la corresponent factura, i que s’indica a continuació:
Num.Fra
7800

Data
31-10-2016

Import
43.878,01€

Nif
B64143639

Tercer
HERCAL DIGGERS, S.L.

Aquesta factura ha estat conformada per la cap de Servei gestor, atenent que s’ajusta a
l’objecte del contracte i a la normativa que li és d’aplicació. Per tant, procedeix la seva
aprovació d’acord amb l’article 58 del RD 500/1990, de 20 d’abril.
Atès que la certificació final de les obres executades està regulada en l’article 235.1 del
TRLCSP i art. 166 del Reglament general de la LCSP i representa el compliment total del
contracte subscrit amb el contractista.
Atès que l’aprovació de la certificació final és una facultat inherent a l’òrgan de contractació
i per tant, la competència és del mateix òrgan que va aprovar l’expedient i l’adjudicació; que
va ser la Junta de Govern.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local que adopti l’acord següent:
Primer.- Aprovar la Liquidació obra reurbanització del c. Sant Josep Oriol i Tram del
c.Triomf entre el c. Sant Josep Oriol i el c. Francesc Planas i Casals i la corresponent
relació valorada de les obres relacionada a continuació:
Data certificació
31-10-2016

Núm.Cert
Final

Import
43.878,01€

Concepte
Liquidació obra reurbanització del c. Sant Josep
Oriol i Tram del c.Triomf entre el c. Sant Josep
Oriol i el c. Francesc Planas i Casals

Observacions

Amb aquesta certificació, presentada per la direcció facultativa i el responsable municipal
del contracte, de conformitat amb l’empresa contractista, s’entén que s’ha complert el
contracte subscrit a l’efecte amb l’empresa adjudicatària en la seva totalitat i a satisfacció
d’aquesta administració.
Segon.- Aprovar la factura i conseqüentment la despesa que se’n deriva relacionada a
continuació:
Num.Fra
7800

Data
31-10-2016

Import
43.878,01€

Nif
B64143639

Tercer
HERCAL DIGGERS, S.L.

presentada per l'empresa HERCAL DIGGERS, S.L.
A0811271-6, corresponent a la
certificació final d’obres de referència, i abonar-la en els termes que determina la Llei, a
càrrec de la següent aplicació pressupostària:
Aplicació pressupostària
2016 N411 1533 60100045

Id. Operació
ADRC

Num. Operació
12016000048296/1

Import
43.878,01

Tercer.-Comunicar a la intervenció municipal que, atenent a que el contracte de referència
s’ha complert en la seva totalitat, el saldo resultant de la operació de reserva de crèdit
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inicialment contreta al pressupost municipal per l’esmentat contracte
passar a disponible en la mateixa aplicació pressupostària.

s’ha d’alliberar i

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

SESSIÓ PÚBLICA

Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
7. Reconeixement de crèdit a l'empresa INSTALACIONES NYCSA, SL, per tal de
satisfer les despeses de lloguer, transport, lliurament i muntatge dels punts de llums
per a la decoració nadalenca de diferents carrers comercials de Badalona, any 2016.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local Pública
Expedient: 0745-CM-SRC2016/000001
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 78/SGVAR-26/16
Procediment d’adjudicació CM-SRC CM-Contracte Menor sense tramitació prèvia RC
Objecte de l’expedient: Reconeixement de crèdit a l'empresa Instalaciones NYCSA, SL, per tal
de satisfer les despeses de lloguer, transport, lliurament i muntatge dels punts de llums per a la
decoració nadalenca de diferents carrers comercials de Badalona, any 2016
Vist el precedent informe tècnic del departament gestor, de data 27 de desembre
d’enguany, on posa de manifest que Reconeixement de crèdit a l'empresa
INSTALACIONES NYCSA, SL, per tal de satisfer les despeses de lloguer, transport,
lliurament i muntatge dels punts de llums per a la decoració nadalenca de diferents carrers
comercials de Badalona, any 2016, sense poder tramitar l’expedient pertinent de
contractació.
De l’esmentat informe se’n desprèn que si bé no es van poder realitzar els tràmits
procedimentals escaients, el servei va ser efectivament prestat i que s’ha presentat per part
de l’interessat la relació de factures que es detalla a continuació:
Núm.Fra
A-3739

Data
22/12/2016

Import
19.601,98

Aplic
2016 N 221 4310 22799

NIF
B61551651

Tercer
INSTALACIONES
NYCSA, SL

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

Id.Op

Num.Op

Import

2016 N 221 4310 22799

A

12016000051233/1

19.601,98

La Intervenció Municipal ha autoritzat la despesa, informant el següent:
“A l’expedient s’incorpora un informe tècnic emès pel cap del Departament de Promoció
econòmica i comerç en data 27 de desembre d’enguany, en el qual s’indica que l’empresa
ha presentat a l’Ajuntament la factura A-3739 corresponent al servei realitzat en el període
assenyalat, que es va desenvolupar correctament, sense cap incidència d’especial
significació i que va ser concordant amb la descripció dels conceptes de la factura.
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Així mateix s’incorpora informe jurídic del cap del servei de data 27 de desembre
d’enguany, en el que s’assenyala que, per tal d’evitar l’enriquiment injust per empobriment
del contractista resta justificada l’obligació de pagament de la factura esmentada.
En aquest sentit, s’ha de posar de manifest que la factura tramesa no 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 als marge dels
requisits i tràmits exigits al text legal indicat mitjançant un procediment de contractació
verbal, la qual està prohibida dins de la normativa vigent.
En tot cas, en el present supòsit, i com es deriva de l’informe tècnic i de la factura
conformada pel cap del Departament de Comerç, l’empresa ha prestat els serveis 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 al contractista de les despeses ocasionades.
En qualsevol cas, i sense perjudici de la obligació de pagament al tercer que ha executat
les prestacions de bona fe, cal posar de manifest la previsió legal d’eventuals
responsabilitats prevista per funcionaris i autoritats en matèria de tramitació de
procediments irregulars de contractació, en els termes previstos per la Disposició
Addicional 19ª del TRLCSP; l’article 20 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment
Administratiu Comú, Llei 7/2007, reguladora de l’ Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic (Títol
VII); l’article 28 de la Llei de Transparència i Bon Govern, i altre normativa concordant.”
Fonaments de dret
L’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL),
disposa que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestació de serveis públics.
Segons reiterada jurisprudència del TS, “l’enriquiment injust, com a principi general i com a
específica acció, forma part, per obra de la jurisprudència, de l’ordenament jurídic, i, en
concret de l’ordenament jurídic administratiu” (STS de 11 de maig de 2004, rec. cas.
3554/1999).
L’esmentada sentència, determina com a un dels requisits per a la procedència de l’acció
per enriquiment injust o sense causa, “l’empobriment de qui reclama o d’aquell en el nom
del qual es reclami, pecuniàriament acceptable, entès sempre en el seu sentit més ampli,
que no provingui directament del comportament de qui el pateix”.
Segons disposa l’art. 214 del TRLHL i l’art. 67 del TRLCAP, la intervenció municipal ha
d’emetre informe, certificant l’existència de crèdit.
Atesa la documentació presentada en relació a l’expedient de referència, el sotasignat/a
informa que ens trobem davant d’un contracte MENOR, de conformitat amb allò que
s’estableix a l’article 122.3 de la LCSP i la seva tramitació s’ajustarà al que s’estableix a l’article
95 de l’esmentat text legal.
Conclusions:
Per tot això, en aplicació del principi de bona fe, i per tal de no incórrer en un supòsit
d’enriquiment injust per empobriment del contractista, el sotasignat considera ajustat a dret
que el 2n tinent d’alcalde i regidor de Badalona Pròspera i Sostenible proposi 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.- Declarar la urgència en la tramitació d’aquesta proposta.
Segon.- Aprovar l’expedient de despesa 0745-CM-SRC2016/000001, corresponent a les
despeses dels treballs de lloguer, transport, lliurament i muntatge dels punts de llums per a
la decoració nadalenca de diferents carrers comercials de Badalona, any 2016, realitzats
per l’empresa INSTALACIONES NYCSA, SL, amb NIF B61551651, amb càrrec a la
següent aplicació pressupostària:
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Núm.Fra
A-3739

Data
22/12/2016

Import
19.601,98

Aplic
2016 N 221 4310 22799

NIF
B61551651

Tercer
INSTALACIONES
NYCSA, SL

Tercer.- Aprovar la factura incorporada a l’expedient, indicada en el punt anterior.
Quart.- Notificar aquest acord a INSTALACIONES NYCSA, SL, a la Intervenció Municipal i
a la Tresoreria Municipal
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a la Comissió Informativa de Badalona Habitable,
Pròspera i Sostenible en la primera sessió que celebri.
Vista la proposta precedent, l’elevo a la Junta de Govern Local Pública per tal que resolgui
de conformitat, si escau.
Votació:
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
8. Aprovar la despesa i factura de les obres complementaries de Reurbanització del
c. Sant Josep Oriol per l'empresa HERCAL DIGGERS, S.L.FEXP-R01CM.
Identificació de l’expedient
Tipus de document: Resolució d’aprovació de despesa i factura
Òrgan que resol: Junta de Govern pública
Caràcter de la resolució Exhaureix la via administrativa
Expedient: 093072-FEXP2016/000009
Ref.Addicional: 121-C35-14
Interessat: HERCAL DIGGERS,S.L., NIF B6414363-9
Fets i antecedents
Projecte tècnic: Projecte tècnic aprovat inicialment en data 20 de juny de 2014 per resolució
del Gerent de l’Area Metropoliana de Barcelona i definitivament per diligència de no
al.legacions en data 6-8-14.
Licitació: Aprovada per Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de setembre de 2015
Contractació: Adjudicació per resolució de l’alcalde accidental de data 25/07/2014, dictada
en avocació per raons d’urgència
Import total contractat: 438.828,53 € IVA inclòs
Recepció d’obres: 21/10/2016
Medició General: 28/10/2016
En data 25 de novembre de 2016, els tècnics del Servei de Projectes i Control d’obres han
presentat informe que consta a l’expedient, on es posa de manifest que durant l’execució
del contracte de les obres de Reurbanització del Sant Josep Oriol i tram del carrer Triomf
entre carrer Sant Josep Oriol i Francesc Planas i Casals (Barri de Casagemes); s’han
executat obres complementaries no contemplades en el projecte aprovat ni en el contracte.
Segons el mateix informe aquestes obres, necessàries pel correcte funcionament de l’espai
públic reurbanitzat, han estat executades per l’empresa adjudicatària del contracte principal
per tal de minorar l’afectació al normal funcionament del vial.
De l’esmentat informe se’n desprèn que les obres es van encarregar verbalment sense
realitzar els tràmits procedimentals escaients, però han estat efectives i correctament
executades, sota control dels tècnics municipals i, per tant, l’empresa contractista ha
presentat la factura que es detalla a continuació:
Núm. Fra
7910

Data
30-11--2016

Import
53.023,97

Aplic

Nif
B6414363-9
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Tal i com es desprèn dels informes de l’expedient i vist que la realització de les obres han
estat efectivament realitzades i satisfactòries, s’ha de reconeixer la obligació adquirida per
l’ajuntament amb l’esmentada empresa. L’import d’aquesta obligació, segons factura
presentada per l’empresa de referència, és pot imputar a la partida del pressupost
municipal vigent següent, la qual disposa de crèdit suficient per fer front a aquesta despesa:
Aplicació pressupostària
2016 N 411 1533 60100000

Id.Op
A

Num.Op
12016000048220/1

Import
53.023,97

El cap de Servei de Projectes i Control d’obres de Badalona Habitable responsable del
contracte ha conformat esmentada factura. Així mateix, ha lliurat el corresponent informe
tècnic favorable a la seva aprovació i la conformitat amb la feina feta.
La Intervenció municipal ha informat favorablement el pagament de la factura de referència
en aplicació de la doctrina de l’enriquiment injust; i ha posat de manifest la previsió legal
d’eventuals responsabilitats per tramitació irregular del procediment de contractació.
Fonaments de dret
1.- La contractació verbal està expressament prohibida a l’empara del que estableix l’article
28.1 del Text refós de la llei de contractes del sector públic. Però, quan l’administració
permet la contractació amb total absència de procediment normatiu i l’objecte del contracte
s’executa per un tercer sense formalització i de conformitat amb les instruccions rebudes,
és d’aplicació la doctrina jurisprudencial --derivada d’aplicació l’article 10.9 del Títol
preliminar del Codi Civil-- que recull la figura de l’enriquiment sense causa com a font
d’obligacions.
2.- D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’una
factura constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada, en aquest
cas, de la corresponent despesa, acreditada a l’expedient.
3.- D’acord amb el que disposa l’article 23.1 e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l’article
50.12 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, l’òrgan competent pel reconeixement
extrajudicial de crèdits és el ple de l’Ajuntament. Però el ple ha delegat aquesta
competència en la Junta de Govern Local mitjançant les Bases d’execució del pressupost
municipal les quals, recullen aquesta delegació en l’article 22.
Conclusió i proposta de resolució
A la vista de tot l’exposat i salvant un altre criteri fonamentat en Dret, en l’expedient de
referència concorren tots els tràmits contractuals i pressupostaris necessaris per tramitar,
aprovar la despesa, la factura incorporada ordenar-ne el pagament, i, d’acord amb l'article
172 del Reglament d’organització , funcionament i règim jurídic de les entitats locals (RD
2568/1986, de 28 de novembre) , es proposa a l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de despesa 093072-FEXP2016/000009, corresponent a les
obres complementàries de Reurbanització del Sant Josep Oriol i tram del carrer Triomf
entre carrer Sant Josep Oriol i Francesc Planas i Casals (Barri de Casagemes), contret a la
aplicació pressupostària següent:
Aplicació pressupostària
2016 N 411 1533 60100000

Id.Op
A

Num.Op
12016000048220/1

Import
53.023,97

SEGON.- Vista la factura incorporada a l’expedient presentada per l’empresa HERCAL
DIGGERS,S.L., NIF B6414363-9, la qual ha estat conformada pel tècnic municipal
responsable de la contractació, procedeix aprovar-la i abonar-la en els termes que
determina la Llei amb càrrec a l’aplicació pressupostària assenyalada a l’apartat anterior:
Núm. Fra
7910

Data
30-11--2016

Import
53.023,97

Nif
B6414363-9
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TERCER.- Donar compte a la propera sessió de la Comissió Informativa de l’àmbit de
Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible als efectes reglamentaris i notificar la resolució
pel seu coneixement i efectes.
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-quatre minuts, de la
qual com secretària accidental, dono fe.

Vist i plau
L’alcaldessa

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

M. Dolors Sabater i Puig
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