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SESSIÓ:
DATA:
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23
Junta de Govern Local
Pública i extraordinària
26 de setembre 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

Secretari general
Interventor
Tresorer acc.

M. Dolors Sabater i Puig
José Antonio Téllez Oliva
Fàtima Taleb Moussaoui
Francesc Duran i Vilalta
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Agnès Rotger i Dunyó
Ma. Ángeles Gallardo Borrega
Isidre Martí i Sardà
Julián Álamo Guijarro
Jordi Crisol i González

ABSENTS
Regidora
Regidor

Eulàlia Sabater Díaz
Àlex Mañas Ballesté (Excusat)

ORDRE DEL DIA

Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
1. Rectificació dels errors en la resolució d'aprovació de reconeixements de crèdit de data
14 de juliol de 2016, per diversos treballs, reparacions i manteniments en diferents
instal·lacions i edificis municipals.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
1. Rectificació dels errors en la resolució d'aprovació de reconeixements de crèdit de
data 14 de juliol de 2016, per diversos treballs, reparacions i manteniments en
diferents instal·lacions i edificis municipals.
INFORME JURÍDIC - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Identificació de l'expedient
Tipus de document: Resolució de rectificació d’errors
Òrgan que resol: Junta de Govern local
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
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Expedients: 0443104-FEXP2016/000004
- 0443104-FEXP2016/000005 – 0443104
FEXP2016/000006 - 0443104-FEXP2016/000007 - 0443104-FEXP2016/000003 - 0443104FEXP2016/000008 - 0443104-FEXP2016/000002
Ref. Addicional: 1266/ME-62/16 - 1267/ME-63/16 - 1268/ME-64/16 - 1275/ME-65/16 1265/ME-61/16 -1278/ME-66/16 - 949/ME-52/16
Objecte: Rectificació dels errors en la resolució d’aprovació de reconeixements de crèdit de
data 14 de juliol de 2016, per diversos treballs, reparacions i manteniments en diferents
instal·lacions i edificis municipals.
Fets
1. En dates 14/07/2016, es va emetre les Resolució d’aprovació per la Junta de Govern
Local pública de les despeses i les factures que s’annexionaven a l’expedient de
reconeixement de crèdit
relatiu a factures
per diversos treballs, reparacions
i
subministres en diferents instal·lacions i edificis municipals durant el 2016,
2. En el paràgraf segon de la part expositiva de l’esmentada resolució que es pretenen
rectificar l’import de la factura núm. 5371 de data 06.05.2016 es incorrecte :
ÓN DIU;:
Núm. Fra
Data
Import
NIF
Tercer
5371

06/05/2016

HAURÀ DE DIR;
Núm. Fra
Data
5371

06/05/2016

358,06
Import
731,53

ES-B6243731-4

LLONCH CLIMA, SL

NIF

Tercer

ES-B6243731-4

LLONCH CLIMA, SL

FONAMENTS DE DRET
UNIC:L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú diu: “ Les administracions
públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o mitjançant sol·licitud
de l’interessat, els error materials, de fet i/o aritmètics que existeixin en els seus actes”. Així
mateix, l’òrgan competent per aquesta rectificació, entesa com acte de tràmit, haurà de ser
el mateix que va dictar la resolució que es pretén rectificar.
Pel que fa a la naturalesa jurídica d’aquest tipus d’errors materials, la reiterada
jurisprudència del Tribunal Suprem (entre d’altres: sentències de 20/12/1989 i 27/02/1990)
s’ha pronunciat en els següents termes: “l’error material o de fet es caracteritza pel seu
caràcter manifest i indiscutible tot implicant “prima facie” la seva evidència essent
innecessari, (contràriament a allò que s’estableix pel que fa l’error de dret o conceptual),
recórrer a la interpretació de normes de caràcter tècnic o jurídic. Es tracta de simples
equivocacions elementals que consten a la documentació examinada i que en cap cas
comporta una alteració en el contingut de l’acte administratiu.”
Per això escau rectificar l’import de la factura num. 5371 de data 06.05.2016 de l’acord de
Junta de Govern Local publica de data 14.07.2016 en el sentit que :
ON DIU;:
Núm. Fra
Data
Import
NIF
Tercer
5371

06/05/2016

HAURIA DE DIR;
Núm. Fra
Data
5371

06/05/2016

358,06
Import
731,53

ES-B6243731-4

LLONCH CLIMA, SL

NIF

Tercer

ES-B6243731-4

LLONCH CLIMA, SL

TERCER .- Notificar la present resolució a l’interessat i a la Intervenció Municipal .
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 que el Tinent
d’Alcalde de Badalona Habitable, a proposta del Regidor d’Espais Públics , proposi a la
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Comissió Informativa de l’Àmbit de Badalona Habitable prospera i sostenible que dictamini
favorablement aquesta proposta i a la Junta de Govern Local publica, que resolgui de
conformitat l’aprovació del següent ACORD:
Primer.- Rectificar l’error material corresponent a l’import de la factura num. 5371 de
data 06.05.2016 de l’acord de Junta de Govern Local publica de data 14.07.2016 en el
sentit que :
ON DIU;:
Núm. Fra
Data
Import
NIF
Tercer
5371

06/05/2016

HAURIA DE DIR;
Núm. Fra
Data
5371

06/05/2016

358,06
Import
731,53

ES-B6243731-4

LLONCH CLIMA, SL

NIF

Tercer

ES-B6243731-4

LLONCH CLIMA, SL

Segon .- Notificar la present resolució a l’interessat i comunicar-la a la Intervenció
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent ELEVI’S a la Comissió Informativa de l’Àmbit de Badalona Habitable
prospera i sostenible que dictamini favorablement aquesta proposta i a la Junta de Govern
Local publica , per tal que resolgui de conformitat, si s’escau.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fets i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució formulada i
dels informes precedents als efectes previstos a l’article 89.5 de la Llei 30/1992, la Junta de
Govern Local publica resol de conformitat i la converteix en resolució.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8

Final.
La presidència dóna per acabada la sessió a les nou hores i trenta-cinc minuts, de la qual
com secretari general, dono fe.

Vist i plau
L’alcaldessa

El secretari general

M. Dolors Sabater i Puig

Isidre Martí i Sardà
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