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A C T A de la reunió 
del Consell Rector 
del Museu de Badalona 
 
Núm. sessió: 4/2020 
Caràcter: ordinària 
Data: 21 de desembre de 2020 
Horari: de les 10:30 h a les 10:50h 
Lloc: sessió telemàtica 
 
Assistents: 
 
Vicepresidenta 
Rosa Bertran Bartomeu 
Vocals 
Consellers/es  
Amanda Feria Chica 
Florencia Badia Aviño 
Raquel López Hurtado 
Eduard Puig Bordera 
Jordi Casals Garí 
 
Directora 
Margarida Abras i Pou 
Secretària 
Elena Leal Beltrán 
 
HA EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA EL SR. ANTONIO FLORES FERNÁNDEZ DE CORDOBA  
 
Ordre del dia: 
 

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE DATA 3 DE 
JULIOL DE 2020. 

2. APROVAR L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDIT PER ENRIQUIMENT INJUST DE 
L’EXERCICI DE 2019,A FAVOR DE AIGÜES DE BARCELONA (EXP.DES-17/20). 

3. APROVAR L’EXPEDIENT D’APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE FACTURES PER A PROCEDIR A LA 
SEVA REGULARITZACIÓ PER SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS PRESTATS PER PROVEÏDORS 
DIVERSOS (EXP. NÚM. DES-16/20). 

4. RATIFICAR L’ACORD DE LA REPRESENTACIÓ DELS TREBALLADORS I EL MUSEU, DE DATA 
03/12/2020, EN RELACIÓ A L’INCREMENT ADDICIONAL DEL 0,3% (EXP. NÚM. PER-26/20). 
PROPOSICIONS URGENTS. 
PRECS I PREGUNTES. 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE DATA 3 DE 
JULIOL DE 2020. 
 
La Secretària dona compte de l’acta de la sessió del Consell anterior, celebrada el dia 3 de juliol de 2020, 
que és trobada conforme i A P R O V A D A per UNANIMITAT. 
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2.- APROVAR L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDIT PER ENRIQUIMENT INJUST DE 
L’EXERCICI DE 2019,A FAVOR DE AIGÜES DE BARCELONA (EXP.DES-17/20). 
 
La Direcció explica l’aprovació de l’expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment injust de l’exercici 
de 2019, a favor de Aigües de Barcelona, en els següents termes:  
 
Identificació de l’expedient 
 

Proposta que s’informa: Aprovar reconeixements de crèdit a per enriquiment injust de l’exercici de 2019, 
corresponents a factures pendents de pagament Aigües de Barcelona. 

Òrgan que resol: Consell Rector 
Caràcter de la resolució: No exhaureix la via administrativa 
Núm. expedient DES-17/20 
Ref. Addicional MUSSG-OA_FEXP2020/000057 
 
Antecedents  
 
1.En data 25/11/2020, la Directora del Museu emet un informe tècnic on proposa el següent: 
 
“INFORME TÈCNIC 
 
El Museu de Badalona és un organisme autònom de l’Ajuntament de Badalona que recull, conserva, investiga i difon els elements 
materials que constitueixen el patrimoni de la ciutat, ja que són significatius per explicar la seva història.  
 

A) Durant l’exercici 2018, per un error material en el sistema de recepció de factures en format digital, van ser rebutjades algunes factures d’ 
AIGUES DE BARCELONA EMP.MET.GEST.CICLE INT. DE L'AIGUA (NIF A66098435), corresponents al subministrament d’aigua. Són les 
següents: 
 

 

Codi Factura Data factura Aplicació pressupostària Import amb IVA 
72019000055 20185373665 03/08/2018 O12O4MUS/3331/22101 55,10 
72019000064 20185761417 21/08/2018 O12O4MUS/3331/22101 55,10 
72019000060 20185761369 21/08/2018 O12O4MUS/3331/22101 80,72 
72019000057 20185761379 21/08/2018 O12O4MUS/3331/22101 124,50 
72019000056 20185761385 21/08/2018 O12O4MUS/3331/22101 198,28 
72019000061 20186804573 04/10/2018 O12O4MUS/3331/22101 56,50 
72019000063 20187188641 22/10/2018 O12O4MUS/3331/22101 79,32 
72019000062 20187188657 22/10/2018 O12O4MUS/3331/22101 131,84 
72019000059 20187188687 22/10/2018 O12O4MUS/3331/22101 55,10 
72019000058 20187188651 22/10/2018 O12O4MUS/3331/22101 123,10 
Total    959,56 

 
B) El subministrament d’aigua es van realitzar efectivament i de forma satisfactòria, i les factures són, totes elles, correctes. Les factures han 

estat conformades per la Direcció del Museu. 
 
C) El proveïdor Aigües de Barcelona és un proveïdor únic i ha actuat a petició del Museu de Badalona, i no va tallar mai el subministrament 

d’aigua, ja que el Museu no en podia prescindir.. Ho va fer de bona fe i va complir en tot moment, per la qual cosa cal pagar les factures que se’n 

deriven, ja que, en cas contrari, seria un enriquiment injust. L’empresa ha presentat certificat de no deutes amb l’administració. 
 
Atès el que s’ha exposat, en relació als fets que el concepte i els imports de les factures corresponen exactament al subministrament 
prestat, cal atendre el pagament de les factures anteriorment detallades. Pressupostàriament hi ha crèdit adequat i suficient a la 
corresponen aplicació pressupostària del 2020 per fer front a la totalitat de la despesa inclosa en el present informe.  
 
CONCLUSIONS 
 

Atès tot el que s’ha exposat, resulta necessari procedir a l’aprovació de les despeses generades i al pagament de les corresponents 
factures que han estat degudament conformades, procedint a la regularització de les mateixes, en relació als fets que tots els 
conceptes i imports de les factures corresponen exactament als subministraments prestats i que el proveïdor ha realitzat els encàrrecs 
correctament i de bona fe ja que, en cas contrari, seria un enriquiment injust. Els preus facturats per les diferents empreses i 
professionals s’ajusten als preus de mercat. 
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Tanmateix, és més convenient procedir al pagament de les factures que no fer-ho atès que la reclamació judicial de les mateixes 
suposarien despeses afegides d’advocat i procurador, així com els interessos legals de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en eles operacions comercials. 
 
Existeix crèdit adequat i suficient en les aplicacions pressupostàries següents del pressupost 2020, pròrroga 2019 del Museu de 
Badalona, per a fer front a les següents despeses, amb el número de document comptable 72020000001326, per un import de 959,56 
euros:  
 
 

Aplicació pressupostària Descripció Import 
O12O4MUS/3331/22101 Aigua 959,56 € 
 Total 959,56 € 
“ 
 
Vist que en data 9 de desembre de 2020 la Secretària delegada ha emès l’informe jurídic que transcrit literalment diu així:  
 
1. L’informe de la Directora de Museu transcrit amb anterioritat acredita que durant l’exercici 2018, per un error material en el sistema 
de recepció de factures en format digital, van ser rebutjades algunes factures d’ AIGUES DE BARCELONA EMP.MET.GEST.CICLE 
INT. DE L'AIGUA (NIF A66098435), corresponents al subministrament d’aigua. 
 
2. L’article 57 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques permet 
l’acumulació de procediments, amb unicitat en la seva resolució, quan presentin característiques que guardin identitat substancial o 
íntima connexió, sempre que sigui el mateix òrgan qui hagi de tramitar i resoldre el procediment, com ara les obligacions relacionades a 
l’informe tècnic. 
 
3. D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes despeses constitueix un acte de 
reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de l’efectiva prestació dels serveis o subministraments, acreditada a l’expedient. 
 
4. A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret esmentat quant a l’acreditació 
de les despeses generades i la conformitat que n’han prestat els departaments gestors. 
 
5. L’article 10.9 del Títol Preliminar del Codi Civil recull la figura de l’enriquiment injust sense causa com a font d’obligacions.  
 
6. 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 doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem en diverses sentències (28 d’abril i 12 de maig de 2008, i 23 de 
març de 2015, entre d’altres) procediria el rescabalament de les despeses ocasionades. 
 
7. Els requisits per a què concorri el supòsit de l’enriquiment injust en l’àmbit del dret administratiu han estat reiterats en la 
jurisprudència del Tribunal Suprem (STS 21 de març de 1991; STS de 28 de setembre de 1999, entre d’altres). Aquests requisits són 
l’enriquiment per part de l’administració; l’empobriment de qui reclama; que dit empobriment hagi estat conseqüència de l’enriquiment 
de l’administració i no tingui causa en una conducta maliciosa del mateix reclamant; la falta de causa que justifiqui l’enriquiment i per 
últim, la inexistència d’un precepte legal que exclogui l’aplicació de l’enriquiment sense causa. 
 
8. 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. 
 
9. Conforme al que preveuen els articles 213 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en tractar-se d’actes de reconeixement de crèdit i/o liquidació de drets i obligacions 
o despeses de contingut econòmic, la Intervenció municipal ha d’informar, amb caràcter previ, la resolució administrativa que pertoqui. 
 
10. De conformitat amb l’article 8è dels estatuts del Museu de Badalona, en relació a l’article 22 i la disposició addicional 2a de les 
Bases d’Execució del Pressupost, l’òrgan competent per l’aprovació d’aquest expedient és el Consell Rector del Museu. 
 
11. En conseqüència, en aplicació del principi de bona fe, es conclou i es considera ajustat a dret que, es continuï amb el tràmit, previ 
informe de la Intervenció General, a la vista de l’informe tècnic de data  25 de novembre de 2020 emès per la Directora del Museu, pel 
qual es reconeix la prestació efectiva dels serveis facturats i que aquestes factures van quedar impagades per un error en el sistema de 
recepció de factures en format digital, que les va rebutjar  i entén que es donen els requisits establerts per la doctrina jurisprudencial 
establerta pel Tribunal Suprem de l’enriquiment injust o sense causa, per la qual cosa el Museu resta obligat en dret al pagament de les 
factures presentades ja que en cas contrari es produiria un enriquiment injust o sense causa del Museu, que l'ordenament jurídic no pot 
acollir i així ho declara de forma reiterada la jurisprudència del Tribunal Suprem. 
 
En data 10 de desembre de 2020 la Viceinterventora ha conformat la proposta presentada 
 
Per tot l’exposat, la sotasignada Directora del Museu de Badalona, conforme a les previsions de l’article 82.3 del reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització funcionament i règim jurídic dels ens locals, proposa a la 
vicepresidència del Museu de Badalona (per resolució de delegació de data 22/11/2019) que proposi al Consell rector,  l’adopc ió del 
següent ACORD:  
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PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit i la despesa corresponents al subministrament d’aigua. Són les següents: 

 

Codi Factura Data factura Aplicació pressupostària Import amb IVA 
72019000055 20185373665 03/08/2018 O12O4MUS/3331/22101 55,10 
72019000064 20185761417 21/08/2018 O12O4MUS/3331/22101 55,10 
72019000060 20185761369 21/08/2018 O12O4MUS/3331/22101 80,72 
72019000057 20185761379 21/08/2018 O12O4MUS/3331/22101 124,50 
72019000056 20185761385 21/08/2018 O12O4MUS/3331/22101 198,28 
72019000061 20186804573 04/10/2018 O12O4MUS/3331/22101 56,50 
72019000063 20187188641 22/10/2018 O12O4MUS/3331/22101 79,32 
72019000062 20187188657 22/10/2018 O12O4MUS/3331/22101 131,84 
72019000059 20187188687 22/10/2018 O12O4MUS/3331/22101 55,10 
72019000058 20187188651 22/10/2018 O12O4MUS/3331/22101 123,10 
Total    959,56 

 
SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon a l’execució dels treballs realitzats, i que ha estat 
conformada per la Direcció del Museu, i atès que s’ha complert la normativa de pertinent aplicació: 
 
 

CODI FACTURA DATA CIF TERCER APLICACIO PPT IMPORT 

72019000055 20185373665 03/08/2018 A66098435 

AIGUES DE 
BARCELONA 
EMP.MET.GEST.CICLE 
INT. DE L'AIGUA 

O12O4MUS/3331/22101 55,10 

72019000064 20185761417 21/08/2018 A66098435 

AIGUES DE 
BARCELONA 
EMP.MET.GEST.CICLE 
INT. DE L'AIGUA 

O12O4MUS/3331/22101 55,10 

72019000060 20185761369 21/08/2018 A66098435 

AIGUES DE 
BARCELONA 
EMP.MET.GEST.CICLE 
INT. DE L'AIGUA 

O12O4MUS/3331/22101 80,72 

72019000057 20185761379 21/08/2018 A66098435 

AIGUES DE 
BARCELONA 
EMP.MET.GEST.CICLE 
INT. DE L'AIGUA 

O12O4MUS/3331/22101 124,50 

72019000056 20185761385 21/08/2018 A66098435 

AIGUES DE 
BARCELONA 
EMP.MET.GEST.CICLE 
INT. DE L'AIGUA 

O12O4MUS/3331/22101 198,28 

72019000061 20186804573 04/10/2018 A66098435 

AIGUES DE 
BARCELONA 
EMP.MET.GEST.CICLE 
INT. DE L'AIGUA 

O12O4MUS/3331/22101 56,50 

72019000063 20187188641 22/10/2018 A66098435 

AIGUES DE 
BARCELONA 
EMP.MET.GEST.CICLE 
INT. DE L'AIGUA 

O12O4MUS/3331/22101 79,32 

72019000062 20187188657 22/10/2018 A66098435 

AIGUES DE 
BARCELONA 
EMP.MET.GEST.CICLE 
INT. DE L'AIGUA 

O12O4MUS/3331/22101 131,84 

72019000059 20187188687 22/10/2018 A66098435 

AIGUES DE 
BARCELONA 
EMP.MET.GEST.CICLE 
INT. DE L'AIGUA 

O12O4MUS/3331/22101 55,10 

72019000058 20187188651 22/10/2018 A66098435 

AIGUES DE 
BARCELONA 
EMP.MET.GEST.CICLE 
INT. DE L'AIGUA 

O12O4MUS/3331/22101 123,10 
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            959,56 
 
 
TERCER.- Notificar la resolució als interessats de conformitat amb allò disposat en l’article 40 de la Llei 39/2015, de d’1 d’octubre de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
El Consell A P R O V A per 4 VOTS A FAVOR (Sres. Rosa Bertran Bartomeu, Amanda Feria Chica, 
Florencia Badia Aviño i Sr. Jordi Casals Garí)  I DOS ABSTENCIONS (Srs. Raquel López Hurtado i Eduard 
Puig Bordera)  l’expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment injust de l’exercici de 2019, a favor de 
Aigües de Barcelona. 
 
 
3.- APROVAR L’EXPEDIENT D’APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE FACTURES PER A PROCEDIR A LA 
SEVA REGULARITZACIÓ PER SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS PRESTATS PER PROVEÏDORS 
DIVERSOS (EXP. NÚM. DES-16/20). 
 
La Direcció explica l’aprovació de l’expedient d’aprovació del pagament de factures per a procedir a la seva 
regularització per serveis i subministraments prestats per proveïdors diversos, en els següents termes: 
 
PROPOSTA D’ACORD d’aprovació les diverses despeses generades durant l’any 2018 i 2019 i reconèixer les obligacions 
corresponents per a procedir al pagament de factures per serveis i subministraments prestats per proveïdors diversos al Museu de 
Badalona.  
 
En data 25 de novembre 2020 la  Directora del Museu de Badalona ha emès l’informe que transcrit literalment diu així:  
 
“INFORME TÈCNIC 
 

El Museu de Badalona és un organisme autònom de l’Ajuntament de Badalona que recull, conserva, investiga i difon els 
elements materials que constitueixen el patrimoni de la ciutat, ja que són significatius per explicar la seva història.  
 
Durant l’exercici 2018, en previsió de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, 
es van definir les estratègies que s’havien de seguir al Museu per la correcta aplicació de la normativa en matèria de 
contractació. Però no es disposa dels recursos humans suficients per poder implementar aquestes estratègies completament. 
 
Per aquest motiu, durant els exercicis de 2018, 2019 i, en molta menys mesura, 2020 s’han portat a terme una sèrie de 
compromisos amb diferents proveïdors, sense tramitar el corresponent expedient ja que el Museu havia de continuar prestant 
el servei que li és propi, que a continuació es detallen:  
 
 

 A1) ATYSA FACILITY SERVICES, SLU. 

NIF B 61407300 
Prestació del servei de neteja 
  

Codi Factura Data factura Aplicació pressupostària Import amb 
IVA 

72018000380 V0L-181844 30/09/2018 O12O4MUS/3331/22700 4.143,31 
72018000467 V0L-182123 31/10/2018 O12O4MUS/3331/22700 3.984,60 
72018000551 V0L-182327 30/11/2018 O12O4MUS/3331/22700 3.825,90 
72018000615 V0L-182551 31/12/2018 O12O4MUS/3331/22700 3.111,73 
72019000028 V0L-190217 31/01/2019 O12O4MUS/3331/22700 5.157,02 
72019000079 V0L-190446 28/02/2019 O12O4MUS/3331/22700 4.829,72 
72019000161 V0L-190634 30/03/2019 O12O4MUS/3331/22700 5.270,76 
72019000213 V0L-190871 30/04/2019 O12O4MUS/3331/22700 5.430,24 
72019000272 V0L-191070 31/05/2019 O12O4MUS/3331/22700 5.281,54 
Total    41.034,82 

 
 

 B1) Les prestacions es van realitzar efectivament i de forma satisfactòria, i les factures són, totes elles, correctes. Les 
factures han estat conformades per la Direcció del Museu. 

 
 C1) Durant tot el període facturat de prestació de servei, el preu/hora aplicat per Atysa va ser de 12,86 euros, IVA 

inclòs, el mateix que regia a l’inici del contracte l’any 2014, preu que es va actualitzar el 2019 i va quedar en 13,00 euros, IVA 
inclòs, després d’aplicar-hi una part de increment de l‘IPC. Ambdós preus, doncs, s’ajusten al preu de mercat. 
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 D1) En data 05/03/2018 el Consell Rector del Museu de Badalona va aprovar els plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques i de la licitació del contracte del servei de neteja del Museu de Badalona, ja que el que 
estava vigent vencia el dia 31/03/2018. En data 07/06/2018 el Consell Rector del Museu de Badalona va aprovar declarar 
deserta la licitació del servei de neteja del Museu de Badalona. 

 
Es va iniciar una licitació novament.  En data 14/02/2019 el Consell Rector del Museu de Badalona va aprovar l’expedient de 
contractació integrat pel plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives particulars per regir el contracte 
de serveis de neteja de les dependències del Museu de Badalona, amb un preu/hora de licitació, de 15,73 euros, IVA inclòs. 
El 23/05/2019 es va aprovar l’adjudicació del contracte a l’empresa IPRES INTEGRACIÓ DE PERSONES D’EXCLUSIÓ 
SOCIAL (G 64344492), contracte que es va signar el 24/05/2019 i va entrar en vigor el 01/06/2019. 

 
 E1) El proveïdor Atysa va actuar a petició del Museu de Badalona, ja que no es podia prescindir del servei de neteja. 

Ho va fer de bona fe i va complir en tot moment, per la qual cosa cal pagar les factures que se’n van derivar. En cas contrari, 
seria un enriquiment injust. L’empresa es troba actualment en situació de concurs voluntari de creditors, declarada pel Jutjat 
Mercantil núm. 7, de Barcelona, amb el número d’expedient 859/2020. 

 

A2) INDUSTRIAL ELEVACIÓN, SA (INELSA) 
NIF A50040013 
Manteniment dels ascensors del Museu 

 

Codi Factura Data factura Aplicació pressupostària Import amb 
IVA 

72018000273 EMIT-21102817 01/07/2018 O12O4MUS/3331/21300 796,20 
72018000410 EMIT-21104080 01/10/2018 O12O4MUS/3331/21300 796,20 
72019000487 EMIT-21104658 23/10/2019 O12O4MUS/3331/21300 268,58 
72019000016 EMIT-21100278 10/01/2019 O12O4MUS/3331/21300 805,75 
72019000194 EMIT-021101592 01/04/2019 O12O4MUS/3331/21300 805,75 
72019000389 EMIT-21102888 01/07/2019 O12O4MUS/3331/21300 805,75 
Total    4.278,23 

 
B2) Les prestacions es van realitzar efectivament i de forma satisfactòria, i les factures són, totes elles, correctes. Les factures 
han estat conformades per la Direcció del Museu. 
 
C2) Durant el període facturat de prestació de servei, el preu mensual aplicat per Inelsa va ser de 265,40 euros, IVA inclòs per a 
l’exercici de 2018 i de 268,58 euros, IVA inclòs per al de 2019. Aquests eren preus de mercat ja que, en el seu moment, es va sol·licitar 
pressupostos d’altres empreses. 
 
D2) En data 23/05/2019 el Consell Rector del Museu de Badalona va aprovar l’expedient de contractació integrat pel plec de 
prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives particulars per regir el contracte del servei de manteniment normatiu dels 
aparells elevadors de les dependències del Museu de Badalona. El preu de licitació era de 272,25 euros mensuals, IVA inclòs. El 
29/10/2019 es va aprovar l’adjudicació del contracte a l’empresa ZARDOYA OTIS, SA (A 28011153), contracte que es va signar el 
30/10/2019 i va entrar en vigor el 01/11/2019. 
 
E2) El proveïdor Inelsa va actuar a petició del Museu de Badalona, ja que no es podia prescindir del servei de manteniment dels 
ascensors. Ho va fer de bona fe i va complir en tot moment, per la qual cosa cal pagar les factures que se’n van derivar, ja que, en cas 
contrari, seria un enriquiment injust. L’empresa ha presentat els certificats de no deutes amb l’administració. 
 
 
A3) SISTEMES D’OFICINA INNOVA,  SA 

NIF A58838491 
Lloguer i manteniment d’una fotocopiadora multifuncional  
  

Codi Factura Data factura Aplicació pressupostària Import amb 
IVA 

72018000031 146981 05/02/2018 O12O4MUS/3331/21500 245,15 
72018000026 A-1243 09/02/2018 O12O4MUS/3331/21500 -127,18 
72018000089 148882 09/04/2018 O12O4MUS/3331/20300 103,64 
72018000090 148936 10/04/2018 O12O4MUS/3331/21500 136,65 
72018000113 149299 04/05/2018 O12O4MUS/3331/21500 137,18 
72018000139 149697 09/05/2018 O12O4MUS/3331/20300 103,64 
72018000177 150232 04/06/2018 O12O4MUS/3331/21500 122,54 
72018000352 150638 07/06/2018 O12O4MUS/3331/20300 103,64 
72018000262 150910 03/07/2018 O12O4MUS/3331/21500 152,12 
72018000276 151555 09/07/2018 O12O4MUS/3331/20300 103,64 
72018000294 152062 07/08/2018 O12O4MUS/3331/20300 103,64 
72018000311 152204 03/09/2018 O12O4MUS/3331/21500 147,02 
72018000326 152764 10/09/2018 O12O4MUS/3331/20300 103,64 
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72018000406 153285 04/10/2018 O12O4MUS/3331/21500 140,00 
72018000413 153666 09/10/2018 O12O4MUS/3331/20300 103,64 
72018000459 153975 05/11/2018 O12O4MUS/3331/21500 341,67 
72018000516 154474 12/11/2018 O12O4MUS/3331/20300 103,64 
72018000556 155042 04/12/2018 O12O4MUS/3331/21500 174,97 
72018000558 155210 07/12/2018 O12O4MUS/3331/20300 103,64 
72019000580 165255 18/12/2019 O12O4MUS/3331/20300 103,64 
72019000552 164890 09/12/2019 O12O4MUS/3331/21500 50,87 
72019000505 164052 06/11/2019 O12O4MUS/3331/20300 103,64 
72019000496 163898 05/11/2019 O12O4MUS/3331/21500 88,09 
72019000482 163334 07/10/2019 O12O4MUS/3331/20300 103,64 
72019000474 163143 02/10/2019 O12O4MUS/3331/21500 26,33 
72019000448 162721 13/09/2019 O12O4MUS/3331/20300 103,64 
72019000441 162207 03/09/2019 O12O4MUS/3331/21500 122,75 
72019000422 161968 05/08/2019 O12O4MUS/3331/20300 103,64 
72019000385 161448 09/07/2019 O12O4MUS/3331/20300 103,64 
72019000322 160919 02/07/2019 O12O4MUS/3331/21500 84,91 
72019000277 160510 06/06/2019 O12O4MUS/3331/20300 103,64 
72019000276 160317 05/06/2019 O12O4MUS/3331/21500 159,25 
72019000211 159189 03/05/2019 O12O4MUS/3331/21500 147,24 
72019000179 158909 09/04/2019 O12O4MUS/3331/20300 103,64 
72019000120 157830 06/03/2019 O12O4MUS/3331/20300 103,64 
72019000076 157409 01/03/2019 O12O4MUS/3331/21500 200,70 
72019000038 157227 11/02/2019 O12O4MUS/3331/20300 330,31 
72019000035 157170 08/02/2019 O12O4MUS/3331/20300 103,64 
72019000030 156783 05/02/2019 O12O4MUS/3331/21500 158,85 
72020000197 170123 10/07/2020 O12O4MUS/3331/20300 103,64 
72020000162 169541 15/06/2020 O12O4MUS/3331/20300 103,64 
72020000147 168777 12/05/2020 O12O4MUS/3331/20300 103,64 
72020000131 168473 22/04/2020 O12O4MUS/3331/21500 12,77 
72020000130 168385 17/04/2020 O12O4MUS/3331/20300 103,64 
72020000084 167520 12/03/2020 O12O4MUS/3331/20300 103,64 
72020000083 167478 12/03/2020 O12O4MUS/3331/21500 53,25 
72020000048 166695 13/02/2020 O12O4MUS/3331/20300 103,64 
72020000047 166627 13/02/2020 O12O4MUS/3331/21500 38,93 
72020000045 166463 10/02/2020 O12O4MUS/3331/21500 332,94 
72020000023 165844 16/01/2020 O12O4MUS/3331/20300 103,64 
72020000014 165479 08/01/2020 O12O4MUS/3331/21500 24,24 
Total    5.996,19 

 
B3) Les prestacions es van realitzar efectivament i de forma satisfactòria, i les factures són, totes elles, correctes. Les factures 
han estat conformades per la Direcció del Museu. 
 
C3) Durant el període facturat de prestació de servei, el preu mensual aplicat per l’empresa Sistemes d’Oficina Innova, SA va ser 
de 108,90 euros, IVA inclòs, pel lloguer mensual de la fotocopiadora, i de 144,79, IVA inclòs, pel manteniment  
 
D3) En data 29/10/2019 el Consell Rector del Museu de Badalona va aprovar l’expedient de contractació integrat pel plec de 
prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives particulars per regir el contracte de lloguer i manteniment d’una 
fotocopiadora multifuncional per al Museu de Badalona. El preu de licitació era de 108,90 euros, IVA inclòs, de lloguer mensual i 144,79 
pel manteniment. El 03/07/2020 es va aprovar l’adjudicació del contracte a l’empresa SISTEMES D’OFICINA INNOVA, SA (NIF 
A58838491), contracte que es va signar el 14/07/2020 i va entrar en vigor el 01/08/2020. 
 
E3) El proveïdor Sistemes d’Oficina Innova, SA va actuar a petició del Museu de Badalona, ja que no es podia prescindir de l’ús de la 
fotocopiadora. Ho va fer de bona fe i va complir en tot moment, per la qual cosa cal pagar les factures que se’n van derivar,  ja que, en 
cas contrari, sería un enriquiment injust. L’empresa ha presentat els certificats de no deutes amb l’administració. 
 
 
A4) ICESE PREVENCION, SL 

NIF B61271672 
Vigilància de la salut 
 

Codi Factura Data factura Aplicació pressupostària Import amb 
IVA 

72018000277 1807-00669 01/07/2018 O12O4MUS/3331/22799 699,09 
72018000408 1810-00697 01/10/2018 O12O4MUS/3331/22799 699,09 
72019000478 IF1901-00115 23/01/2019 O12O4MUS/3331/22799 150,12 
72019000477 IF1811-00052 30/11/2018 O12O4MUS/3331/22799 200,16 
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72019000476 1910-00630 01/10/2019 O12O4MUS/3331/22799 707,47 
72019000034 1901-00755 01/01/2019 O12O4MUS/3331/22799 707,47 
72019000156 1904-00660 01/04/2019 O12O4MUS/3331/22799 707,47 
72019000330 1907-00646 01/07/2019 O12O4MUS/3331/22799 707,47 
72020000324 IFC2010-00418 01/10/2020 O12O4MUS/3331/22799 718,80 
72020000200 IFC2007-00468 01/07/2020 O12O4MUS/3331/22799 718,79 
72020000115 2004-00590 01/04/2020 O12O4MUS/3331/22799 718,80 
72020000033 2001-00667 21/01/2020 O12O4MUS/3331/22799 718,80 
Total    7.453,53 

 
 
B4) Les prestacions es van realitzar efectivament i de forma satisfactòria, i les factures són, totes elles, correctes. Les factures 
han estat conformades per la Direcció del Museu. 
 
C4) Durant el període facturat de prestació de servei, el preu mensual aplicat per Icese va ser de 699,09 euros, IVA inclòs, per al 
2018, 707,47 euros, IVA inclòs, per al 2019 i 718,80 per al 2020. Aquests preus es deriven d’una prospecció de mercat que es va fer 
quan l’empresa va començar a prestar aquest servei i s’han incrementat d’acord amb l’IPC. A més, hi ha dues factures (150,12 euros i 
200,16 euros) a part, en concepte de revisions mèdiques del personal del Museu. 
 
D4) En data 30/10/2020 s’ha incoat expedient per iniciar el procés de contractació d’una empresa per a la vigilància de la salut del 
Museu de Badalona, mitjançant procediment obert. 
 
E4) El proveïdor Icese va actuar a petició del Museu de Badalona, ja que no es podia prescindir del servei de protecció de la 
salut, que és obligatori. Ho va fer de bona fe i va complir en tot moment, per la qual cosa cal pagar les factures que se’n deriven, ja que, 
en cas contrari, seria un enriquiment injust. L’empresa ha presentat els certificats de no deutes amb l’administració. 
 
F4) En data 18/11/2020, la vicepresidenta del Museu va incoar la tramitació d’un contracte menor per tal de fer front a les necessitats 
del Museu en matèria de prevenció de riscos i vigilància de la salut mentre duri el procediment de la licitació en curs. 
 
 
A5) EXTINTORES SANT ADRIÀ, SL 

CIF B58507575 
 

Codi Factura Data factura Aplicació pressupostària Import amb 
IVA 

72018000205 21813228 29/05/2018 O12O4MUS/3331/21300 157,61 
72018000206 21815124 14/06/2018 O12O4MUS/3331/21300 425,59 
72018000265 21816042 26/06/2018 O12O4MUS/3331/21300 198,13 
Total    781,33 

 
 
B5) La prestació es va realitzar efectivament i de forma satisfactòria, i les factures són, totes elles, correctes. Les factures han 
estat conformades per la Direcció del Museu. 
 
C6) Durant tot el període facturat, l’empresa va aplicar els preus de mercat, ja que en el seu moment el Museu havia sol·licitat 
pressupost a altres empreses. 
 
D6) Per falta de mitjans materials i humans, el Museu no es ha pogut procedir a la licitació del servei. Aquest any 2020 el Museu 
de Badalona s’ha adherit a la licitació que està preparant l’Ajuntament. 
 
E6) El proveïdor Extintors Sant Adrià, SL va actuar a petició del Museu de Badalona. Ho va fer de bona fe i va complir en tot moment, 
per la qual cosa cal pagar les factures que se’n deriven, ja que, en cas contrari, seria un enriquiment injust. L’empresa ha presentat els 
certificats de no deutes amb l’administració. 
 
 
A6) GAS NATURAL COMERCIAIZADORA, SA 

NIF A61797536 
Subministrament d’energia elèctrica 

 

Codi Factura Data factura Aplicació pressupostària Import amb 
IVA 

72018000243 PI18142000340978 18/07/2018 O12O4MUS/3331/22100 116,00 
72018000252 PI18142000347028 23/07/2018 O12O4MUS/3331/22100 310,91 
72018000251 PI18142000347023 23/07/2018 O12O4MUS/3331/22100 936,96 
72018000279 PI18142000350467 26/07/2018 O12O4MUS/3331/22100 145,37 
72018000354 PI18142000437532 19/09/2018 O12O4MUS/3331/22100 890,33 
72018000356 PI18142000438876 20/09/2018 O12O4MUS/3331/22100 89,58 
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72018000359 PI18142000442942 25/09/2018 O12O4MUS/3331/22100 149,76 
72018000377 PI18142000447020 28/09/2018 O12O4MUS/3331/22100 200,93 
72018000400 PI18142000449187 01/10/2018 O12O4MUS/3331/22100 981,72 
72018000407 PI18142000458144 04/10/2018 O12O4MUS/3331/22100 151,66 
72018000423 PI18142000484940 18/10/2018 O12O4MUS/3331/22100 90,71 
72018000437 PI18142000486280 19/10/2018 O12O4MUS/3331/22100 865,19 
72018000436 PI18142000486270 19/10/2018 O12O4MUS/3331/22100 127,17 
72018000438 PI18142000488293 22/10/2018 O12O4MUS/3331/22100 54,45 
72018000460 PI18142000500792 04/11/2018 O12O4MUS/3331/22100 922,17 
72018000474 PI18142000502030 05/11/2018 O12O4MUS/3331/22100 155,11 
72018000475 PI18142000505068 06/11/2018 O12O4MUS/3331/22100 178,74 
72018000496 PI18142000527491 16/11/2018 O12O4MUS/3331/22100 131,20 
72018000495 PI18142000527492 16/11/2018 O12O4MUS/3331/22100 130,76 
72018000505 PI18142000529780 19/11/2018 O12O4MUS/3331/22100 817,66 
72018000514 PI18142000531531 20/11/2018 O12O4MUS/3331/22100 132,14 
72018000549 PI18142000541130 01/12/2018 O12O4MUS/3331/22100 952,61 
72018000559 PI18142000549908 05/12/2018 O12O4MUS/3331/22100 194,59 
72018000568 PI18142000563791 13/12/2018 O12O4MUS/3331/22100 201,26 
72018000574 PI18142000567880 14/12/2018 O12O4MUS/3331/22100 165,33 
72018000594 PI18142000574585 20/12/2018 O12O4MUS/3331/22100 127,17 
72018000593 PI18142000574586 20/12/2018 O12O4MUS/3331/22100 832,69 
Total    10.052,17 

 
B6) El subministrament d’energia elèctrica es va realitzar efectivament i de forma satisfactòria, i les factures són, totes elles, 
correctes. Les factures han estat conformades per la Direcció del Museu. 
 
C6) Pel que fa al subministrament d’energia elèctrica de les dependències del Museu de Badalona, aquest organisme estava 
adherit al contracte de l’Ajuntament i, arribat el seu venciment a mitjan 2018, no estava adjudicada la nova licitació. 
 
D6) En data 06/03/2018 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’expedient de contractació integrat pel plec de prescripcions tècniques i 
el plec de clàusules administratives particulars per regir el contracte de subministrament d’energia elèctrica, entre altres, a les 
dependències del Museu de Badalona. El 27/11/2018 es va aprovar l’adjudicació del contracte a l’empresa Gas Natural 
Comercializadora, SA (A61797536), contracte que es va signar el 09/01/2019 i va entrar en vigor el 10/01/2019. 
 
E6) El proveïdor Gas Natural Comercializadora, SA va actuar a petició del Museu de Badalona, ja que no es podia prescindir del 
subministrament d’energia elèctrica, que és obligatori. Ho va fer de bona fe i va complir en tot moment, per la qual cosa cal pagar les 
factures que se’n deriven, ja que, en cas contrari, seria un enriquiment injust. L’empresa ha presentat els certificats de no deutes amb 
l’administració.” 
 
 
 CONCLUSIONS 

 
 Atès tot el que s’ha exposat, resulta necessari procedir a l’aprovació de les despeses generades i al pagament de les 
corresponents factures que han estat degudament conformades, procedint a la regularització de les mateixes, en relació als fets que 
tots els conceptes i imports de les factures corresponen exactament als subministraments i serveis prestats i que tots els proveïdors 
han realitzat els encàrrecs correctament i de bona fe ja que, en cas contrari, seria un enriquiment injust. Els preus facturats per les 
diferents empreses i professionals s’ajusten als preus de mercat. 

 
 
 Existeix crèdit adequat i suficient en les aplicacions pressupostàries següents del pressupost 2020, pròrroga 2019 del Museu 
de Badalona, per a fer front a les següents despeses, amb el número de document comptable 72020000001235, per un import de 
69.596,27 euros:  
 Tanmateix, és més convenient procedir al pagament de les factures que no fer-ho atès que la reclamació judicial de les 
mateixes suposarien despeses afegides d’advocat i procurador, així com els interessos legals de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en eles operacions comercials.  
 
 

Aplicació 
pressupostària  Descripció Import 
O12O4/3331/22700 Servei de Neteja 41.034,82 
O12O4/3331/21300  Rep. mant. i conserv. maquinària, instal.lacions i utillatge 781,33 
O12O4/3331/22100  Energia elèctrica 10.052,17 
O12O4/3331/22799  Altres professionals 7.453,53 
O12O4/3331/21300  Rep. mant. i conserv. maquinària, instal.lacions i utillatge 4.278,23 
O12O4/3331/20300 Arrendament maquinària, instal. i utillatge  3.024,95 
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O12O4/3331/21500  Rep. mant. i conserv. mobiliari i equips d'oficina 2.971,24 
   Total 69.596,27 

 
 
 

Vist que en data 26 de novembre de 2020 la Secretària delegada ha emès l’informe jurídic que transcrit literalment diu així:  
 
INFORME JURÍDIC que s’emet en relació a la proposta de pagament per a procedir a la regularització les factures per a serveis i 
subministraments prestats per proveïdors diversos al Museu de Badalona.  
 
ANTECEDENTS 
 
I.- En data 2 de novembre de 2020 la Vicepresidenta del Museu de Badalona per resolució de delegació de competències de l’alcalde-

President de data 14 de juliol de 2020, va dictar ordre d’incoació de d’expedient a fi i efecte de determinar quin és el procediment 

ajustat a Dret per tal de procedir a regularitzar  les factures impagades a les empreses ATYSA SERVICIOS INTEGRALES DE 

LIMPIEZA, SL, EXTINTORES SANT ADRIÀ, SL,  GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA, ICESE PREVENCIÓN, SL, 

INDUSTRIAL DE ELEVACIÓN ,SA, SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME, SA, per a la prestació dels serveis de neteja de les 

dependències del Museu, de revisió i manteniment dels extintors i dels dispositius contra incendis, per al subministrament de l’energia 

elèctrica, per als serveis prestats de prevenció de riscos i protecció de la salut, per als serveis prestats de manteniment normatiu dels 

aparells elevadors de diferents edificis del Museu,  per al lloguer i servei de manteniment d’una fotocopiadora multifuncional, 

respectivament.  
 

II.- La Secretaria General i la Intervenció Municipal van emetre conjuntament el Dictamen 335/P.INF-26/18 de data 30/10/2018 i 

Addenda  en data 19/11/2018,  en relació a l’aprovació de reconeixements de crèdit. 
 

III.- En data 20 de novembre de 2020 la Directora del Museu de Badalona ha emès informe on es proposa el pagament de les factures 

que consta a l’expedient i es dona per reproduït en aquest informe.  
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
Primera.- Competències municipals pròpies. 
 
La Constitució Espanyola predetermina la distribució de competències entre l’Estat i les Comunitats Autònomes en diversos preceptes. 
Per una banda, possibilita que les Comunitats Autònomes assumeixin competències plenes (art. 148): 15.ª Museus, biblioteques i  
conservatoris de música d’interès per a la Comunitat Autònoma; 16.ª Patrimoni monumental  d’ interès de la Comunitat Autònoma; 17.ª 
El foment de la cultura.  
 
Per altra banda, reserva a l’Estat la competència exclusiva sobre «Defensa del patrimoni cultural, artístic i monumental espanyol contra 
l’exportació i l'espoliació; museus, biblioteques i arxius de titularitat estatal, sense perjudici de la seva gestió per part de les Comunitats 
Autònomes» (art. 1491,28º).  
 
Després de la reforma de la Llei Bàsica de Règim Local (LBRL) de 1985 efectuada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, les competències en matèria de cultura son: 
 
Art. 25 LBRL en relació a les competències municipals pròpies disposa: El municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en 
els termes de la legislació estatal i de les Comunitats Autònomes, les següents matèries: (...) protecció i gestió del patrimoni històric i 
promoció de la cultura i equipaments culturals.  
 
La preservació del patrimoni històric, artístic, arqueològic, tècnic i científic de Catalunya és un element bàsic a l’hora de promoure el 
seu coneixement, estudi i difusió entre tots els ciutadans, a la fi de facilitar-los una millor comprensió de la natura, la història i, en 
general, la vida del país.  
 
El museu és la institució que, fonamentalment, és responsable de dit patrimoni i s’encarrega de custodiar-lo.Són funcions configurades 
al museu com un centre de servei cultural necessàriament obert i relacionat amb la societat que envolta, el que té dret a rebre del 
mateix unes prestacions culturals que vagin més enllà de la senzilla custòdia. 
 
L’article 127 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, atorga a la Generalitat de Catalunya competència exclusiva sobre els museus que 
no són de titularitat estatal i sobre el patrimoni cultural, sense perjuici de les competències que l’article 149.1.28 CE, assigna a Estat.  
 
El Museu de Badalona és una institució de l’Ajuntament de Badalona que l’ha constituït exercint les seves potestats d’autoorganització, 
en règim de descentralització i en forma d’organisme autònom municipal, amb personalitat jurídica pròpia i que, per definició de les 
seves finalitats estatutàries (estatuts publicats al BOPB núm. 281 de 23.11.1991)  son: 
 
 “a) La gestió del Museu municipal, que és una institució permanent, sense finalitat lucrativa, al servei de la societat i del seu 
desenvolupament, oberta al públic, encarregada de les recerques que es refereixen als testimonis materials de l’home i del seu entorn i que 
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reuneix un conjunt de béns culturals mobles i immobles, els conserva, els documenta i estudia, els exhibeix i en difon el coneixement per a la 
recerca, l’ensenyament i el gaudi intel·lectual i estètic i es constitueix en espai per a la participació cultural, lúdica i científica dels ciutadans. 
b)Exercir les competències que la legislació vigent atribueix a l’Ajuntament en matèria de Patrimoni històric, que comprèn els immobles 
i objectes mobles d’interès artístic, històric i paleontològic, arqueològic, etnogràfic, científic o tècnic, patrimoni documental i bibliogràfic, i 
els jaciments i zones arqueològiques. 
c) La gestió de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona i Hemeroteca Local. 
d) La gestió de la Sala monogràfica de la Casa Romana del carrer Lladó.» 
  
 
Segona.-  Omissió de la funció interventora. 
 
Vist l’informe emès en data 20 de novembre de 2020 per la Directora del Museu de Badalona que consta com a document incorporat a 
l’expedient constata que no s’ha seguit el procediment legalment establert per a contractar els serveis que s’especifiquen en l’informe 
atès que es tracta en tots els casos de contractacions verbals on s’ha omès la funció interventora regulada pel  Reial decret 424/2017, 
de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local (RD 424/2017).  
 
El RD 424/2017 regula, en el Títol II, el procediment d’omissió de la funció interventora que, fins a l’aprovació del RD 424/2017, no 
estava desenvolupat, concretament quan la funció interventora sigui preceptiva i s’estigui davant d’algun dels supòsits següents: 
 

1. S’hagi dictat l’acte administratiu ometent l’exercici de la funció interventora. 
2. S’hagi produït el fet que hagués motivat l’acte administratiu sense que aquest s’hagi dictat. 
 
L’article 28.1 del RD 424/2017 disposa: “En els supòsits en què, d’acord amb el que disposa aquest Reglament, la funció interventora 
sigui preceptiva i s’hagi omès, no es pot reconèixer l’obligació, ni tramitar el pagament, ni intervenir favorablement en aquestes 
actuacions fins que es conegui i es resolgui l’omissió esmentada en els termes que preveu aquest article.” 
 
Caldrà per tant, sol·licitar informe a la intervenció municipal en relació a l’omissió de la seva funció. En atenció a sol·licitar aquest 
informe, l’informe tècnic de la Directora del Museu recull i acredita el següent:  

  

3. Descripció detallada de la despesa. 
 

4. Acreditació que les prestacions s’han realitzat efectivament i la seva conformitat. 
 

5. Justificació i valoració que el preu proposat s’ajusta al de mercat, a les tarifes oficials o als imports reglamentaris, segons 
procedeix en cadascun dels serveis descrits.  
 

6. Justificació del motiu pel qual s’ha produït l’omissió de la funció interventora. 
 

7. Declaració expressa sobre: 
 

1. La possibilitat o no de restitució del bé rebut i/o devolució de l’aportat. 
2. Si hi ha o no altres despeses susceptibles d’indemnització. 
3. Si l’actuació del proveïdor ha estat o no per ordre de l’organisme, i si aquesta actuació ha estat o no de bona fe. 
4. Si correspon l’abonament de la factura per evitar un possible enriquiment injust per part de l’ens. 
5. Si és més convenient la indemnització de les despeses que l’impagament. 

 
Finalment, la Directora del Museu conclou proposar el pagament de les factures generades pels diversos proveïdors en relació als 
serveis prestats que son objecte del present expedient. 
 
Tercera.- Límits a la revisió d’ofici.   
 
A més de l’incompliment normatiu en la omissió del tràmit preceptiu de funció interventora, s’ha detectat la manca de procediment per a 
contractar és a dir, una contractació irregular mitjançant contractes verbals. Si bé és cert que la Llei de Contractes del Sector públic 
consagra el caràcter formal de la contractació pública, no és menys cert que les prestacions objecte dels contractes verbals es 
circumscriuen, en aquest cas concret, a competències pròpies dels Ajuntaments regulades a l’article 25.2 de la LBRL, i, per tant, a 
competències irrenunciables. 
 
En aquest sentit, cal analitzar si ens trobem davant d’una causa de nul·litat absoluta subsanable amb la revisió dels actes o si és 
possible una altre via per a la restitució dels danys i perjudicis al contractista.  
 
Els actes que son nuls de ple dret de conformitat amb l’article 47 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions publiques (en endavant LPAC), precisen de la seva revisió la qual es podrà exercir en qualsevol moment i no 
està sotmesa a termini de prescripció ni a cap altre límit temporal, amb l’excepció d’allò establert a l’article 110 de la LPAC (en aquest 



 

12 
Pl. Assemblea de Catalunya,1 

08911 Badalona 

Tel. 933841750 

CIF Q0801670A 

 
 

sentit STS de 23 de febrer de 2000, recurs 3879/1994) com més endavant es dirà i amb el límit que només pot ser exercida una 
vegada respecte el mateix supòsit de fet. 
 
La doctrina de la Comissió Jurídica Assessora de Catalunya determina que la revisió d’ofici ha de ser l’última mesura a aplicar per 
l’Administració, només quan no tingui altres vies o mecanismes de resolució. En aquest sentit, el Dictamen de la Comissió Jurídica 
Assessora 77/2017, de 30 de març (Revisió d’ofici d’actes nuls de ple dret), estableix que la revisió d’ofici és un procediment 
extraordinari en què l’Administració declara la nul·litat de ple dret d’actes dictats per ella mateixa, la regulació del qual s’estableix en el 
ja citat article 106 de l’LPAC, i la determinació dels actes nuls de ple dret, en l’article 47 de la mateixa Llei. En el dret administratiu 
vigent, la regla general és la simple anul·labilitat dels actes administratius contraris a l’ordenament jurídic. L’excepcionalitat del 
procediment de revisió d’ofici i de la nul·litat de ple dret porten a una interpretació restrictiva sobre la procedència de la revisió, tal com 
ha dit reiteradament aquesta Comissió.  “No debe olvidarse que la potestad de revisión de oficio es de carácter extraordinario, su 
ejercicio se limita a supuestos tasados y está sometido a límites legales. Declarar un acto nulo de pleno derecho, con sus 
consecuencias, implica una actuación contraria al principio de intangibilidad de los actos administrativos. Precisamente, en este 
contexto se enmarca la intervención de la Comisión como alto órgano consultivo, y el conocimiento y aplicación cuidadosa de la 
doctrina que delimita el ejercicio de esta potestad es muy relevante en la práctica, especialmente en los supuestos de mayor variedad 
de casos, como el de la letra f) del artículo 62.1 LRJPAC”. (Article publicat en el web de la Comisssió Jurídica Assessora de Catalunya 
per Oriol Mir Puigpelat y Francesc J. Rodríguez Pontón. Juny 2015: “La revisió de oficio en la docrina de la Comisión Jurídica Asesora. 
La causa de nulidad de pleno derecho del artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992”.  

 
És important recordar les paraules del Tribunal Suprem quan afirma que “en la esfera administrativa ha de ser aplicada con mucha 
parsimonia y moderación, la teoría jurídica de las nulidades, dada la complejidad de los intereses en los que los actos administrativos 
entran en juego”.  
 
D’altra banda, la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, en el seu Dictamen 388/12, de 29 de novembre, indica el 
següent: “La LCSP establece que cuando se trate de contratos menores (que considera como tales los de una cuantía inferior a 40.000 
euros cuando se trate de contratos de obras, o de 15.000 euros cuando se trate de otros contratos) la tramitación del expediente sólo 
exige la aprobación del gasto y que se incorpore la correspondiente factura, que debe reunir los requisitos que las normas de desarrollo 
de esta Ley establezcan. (...)La simplificación de las exigencias procedimentales en los contratos menores reduce el expediente de 
contratación a la aprobación del gasto y la incorporación de la factura, la cual opera como documento contractual. (...) 
De acuerdo con lo expuesto, la Comisión considera que el hecho de que no se haya aprobado el gasto con carácter previo a la 
presentación de la factura y que no se haya efectuado previamente la pertinente reserva de crédito y consignación presupuestaria 
constituyen irregularidades o defectos no invalidantes, que en todo caso el órgano competente puede enmendar o validar de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 52 de la LPACAP en el momento de reflejar contablemente el reconocimiento de la obligación y la 
propuesta de pago”. (...) 
 

També el Consell Consultiu de Balears al  Dictamen 149/2014, de 22 de desembre diu textualment:  
«el Consejo Consultivo considera que la Administración no puede continuar con el uso generalizado del procedimiento de revisión de 
oficio —como parece deducirse de las ya numerosas consultas formuladas a este órgano asesor en relación a expedientes de gasto–– 
para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración. Es decir, el órgano consultante ha convertido en ordinario y ha normalizado 
un supuesto que debiera ser excepcional, de manera que el Consejo Consultivo no puede admitir que se revisen actos nulos de pleno 
derecho con carácter general. La utilización de la revisión de oficio para dar cobertura formal a la contratación nula constituye una vía 
claramente inidónea, toda vez que se utiliza un procedimiento extraordinario y restrictivo para una cuestión de legalidad ordinaria que 
puede hallar solución con el mero reconocimiento de deuda, a través del procedimiento del enriquecimiento injusto.» 
 

Es tracta, per tant, d'evitar el procediment de revisió d'ofici dels actes nuls intentant buscar altres solucions per resoldre la anormalitat 
de la situació plantejada, atès que la tendència a l'eliminació de l'acte nul pot enfrontar-se a la força de resistència d'altres valors o 
interessos dignes de protecció i que són l'antídot per a la revisió d'ofici: la bona fe, l'equitat o el temps transcorregut, principalment. 
Aquests límits a la revisió d’ofici els trobem regulats a l’article 110 de la LPAC que prescriu  “Les facultats de revisió que estableix 
aquest capítol no es poden exercir quan, per prescripció d'accions, pel temps transcorregut o per altres circumstàncies, el seu exercici 
sigui contrari a l'equitat, a la bona fe, al dret dels particulars o a les lleis”. 

Un precepte legal importantíssim, tant per la redacció final donada com per la precisió jurisprudencial del seu abast. 
 
El primer que interessa destacar és que aquest límit infranquejable es predica de qualsevol revisió establerta «en aquest capítol» (en la 
nova previsió extensiva operada per la Llei 39/2015), és a dir, límit general per a la revisió d'ofici d'actes nuls , de la d'actes anul·lables 
lesius, de la revocació d'actes i fins i tot de la rectificació d'errors. 
 
El segon és que ens trobem amb conceptes oberts què correspondrà apreciar, en el seu cas, la seva existència segons el cas concret. 
 
Els pressupostos perquè l'antídot enfront de la revisió operi, són els següents: 
 

 La prescripció d'accions, que remet a l'esgotament de terminis. 
 El temps transcorregut, tot i que la norma no precisa quin ha de ser el termini. 
 Les altres circumstàncies és el portell obert a la casuística que es presenti i que el legislador no ha volgut tancar. 
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 Les conseqüències rellevants, i susceptibles de frenar la revisió, són igualment de textura oberta: 
  

 L'equitat suposa una crida a la justícia, a la ponderació i a llimar les perversions de la freda norma. 
 La bona fe suposa atribuir un judici subjectiu d'intencions. 
 El dret dels particulars és una referència general i difusa, però aplicable. 
 El límit de les lleis, (algun sector doctrinal ha suggerit que en aquest calaix de sastre es troba, per exemple, la cosa jutjada). 

 
En tot cas, l’art.110 LPAC és sembla un precepte valuós, per evitar que l'error de l'administració  sigui esborrat en perjudici de tercers 
innocents o de forma irracional. 
 
La Sentència de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem de 26 de juny de 2018 (rec. 2011/2016) aborda directament els 
límits de la revisió d'ofici, amb puntuals referències a criteris anteriors. La sentència analitza l’aplicació de l’art. 106 de la Llei 30/92.  
 
Aquesta sentència enquadra el sentit de la revisió d'ofici i dels seus límits en els següents termes, precisos i lògics:  
 

“Convé recordar que la finalitat que està cridada a complir la revisió dels actes nuls, prevista en l'art. 102 de la LPAC, és 
facilitar la depuració dels vicis de nul·litat radical o absoluta que pateixen alguns actes administratius, amb l'inequívoc 
propòsit d'evitar que el transcurs dels breus terminis d'impugnació d'aquells derivi en la seva consolidació definitiva. Es 
persegueix, per tant, ampliar les possibilitats d’impugnació, en equilibri amb la seguretat jurídica, evitant que una situació 
afectada pel grau d'invalidesa més greu, quedi perpetuada en el temps i produeixi efectes jurídics tot i patir d'un vici tan 
rellevant. 
El principi de legalitat exigeix que els actes administratius s'ajustin a l'ordenament jurídic, permetent que l'Administració revisi 
els actes il·legals. Per contra, la seguretat jurídica, valor essencial del nostre ordenament jurídic, exigeix que els actes 
administratius dictats, i consegüentment les situacions per ells creades, gaudeixin d'estabilitat i no puguin ser revisats fora de 
determinats terminis. Ara bé, quan la il·legalitat de l'acte afecta l'interès públic general, al tractar-se d'infraccions 
especialment greus, la seva conservació resulta contrària a el propi sistema, com succeeix en els supòsits de nul·litat de ple 
dret, de manera que la revisió de tals actes no està sotmesa a un termini per al seu exercici (art. 102 de la LPAC). 
 
La declaració de nul·litat queda limitada als supòsits particularment greus i evidents, al permetre que l'exercici de l'acció 
tendent a revisar actes que s'han presumit vàlids durant un llarg període de temps pels seus destinataris pugui produir-se fora 
dels terminis ordinaris d'impugnació que l'ordenament estableix. Tal com han assenyalat les sentències de Tribunal Suprem 
de 19 de desembre de 2001, de 27 de desembre de 2006 i de 18 de desembre de 2007, “[...] l'article 102 LRJPA té com a 
objecte, precisament, facilitar la depuració dels vicis de nul·litat radical o absoluta que pateixen els actes administratius, amb 
l'inequívoc propòsit d'evitar que el transcurs dels breus terminis d'impugnació d'aquells derivi en la seva inatacabilitat 
definitiva. Es persegueix, doncs, mitjançant aquesta via procedimental ampliar les possibilitats d'evitar que una situació 
afectada per una causa de nul·litat de ple Dret i perpetuada en el temps i produeixi efectes jurídics tot i patir d'un vici de tan 
rellevant transcendència”. 
 
Partint que la revisió d'ofici d'un acte nul de ple Dret es pot realitzar en qualsevol moment i, per tant, es tracta d'una acció 
imprescriptible, cal tenir en compte que l'art. 106 de la Llei 30/1992 estableix una clàusula de tancament que limita la 
possibilitat de revisió en supòsits excepcionals, al disposar que «les facultats de revisió no poden ser exercides quan, per 
prescripció d'accions, pel temps transcorregut o per altres circumstàncies el seu exercici resulta contrari a l'equitat, a la bona 
fe, a el dret dels particulars oa les lleis ». 
 
En definitiva, si d'una banda a l'art. 102 de la Llei s'estableix la possibilitat de procedir a la revisió d'ofici sense subjecció a 
termini (en qualsevol moment), en l'art. 106 s'estableix la possibilitat que el seu exercici es moderi per la concurrència de les 
circumstàncies excepcionals que en ell es preveuen, limitant-se la possibilitat d'expulsar de l'ordenament jurídic un acte que 
incorre en un vici d'especial gravetat ponderant les circumstàncies de tot ordre concurrents i els béns jurídics en joc. Aquesta 
previsió legal permet que els tribunals puguin controlar les facultats de revisió d'ofici que pot exercir l'Administració, conferint-
los un cert marge d'apreciació, terme propi de la jurisprudència del TEDH, sobre la conveniència d'eliminació de l'acte quan 
per l'excessiu termini transcorregut i la confiança creada en el tràfic jurídic i / o en tercers es considera que l'eliminació de 
l'acte i dels seus efectes és contrària a la bona fe o l'equitat, entre d'altres factors.” 

 
Un cop sentats aquests pressupostos la sentència formula una síntesi de coses que el legislador ha callat però que la jurisprudència ha 
creat. 
 
Primer.- Assenyala que el límit de el "temps transcorregut" no coincideix amb terminis de caducitat, d'accions de reintegrament o d'una 
altra caràcter, sinó que és un concepte autònom lligat a casos de manifest excés temporal: 
 

“És per això que el lapse temporal utilitzat per a l'exercici de l'acció de revisió no s'ha identificat amb els terminis de 
prescripció de les accions davant actes anul·lables sinó que ha rebut una interpretació molt més restrictiva, reservant per a 
aquells supòsits en què el termini transcorregut resulta excessiu i desproporcionat afectant la seguretat jurídica generada i 
molt especialment quan afecta a tercers. Normalment en aquells casos en què el lapse de temps transcorregut des que es 
van conèixer les irregularitats o vicis de l'acte i l'actitud de passivitat mostrada des de llavors permet entendre que ha de 
prevaler el principi de seguretat jurídica davant el de legalitat, ja que l'equitat i bona fe fan improcedent la seva revisió. Així 
s'ha considerat per la jurisprudència, aplicant l'excepció prevista en l'art. 106 quan s'ha pretès l'anul·lació de delimitacions 
aprovades dècades abans de la seva revisió (SSTS de 21 de febrer de 2006, rec. 62/2003 i de 20 de febrer de 2008 (rec. 
1205/2006), o en els casos d'anul·lació d'un acord de col·legiació instat vint anys després (STS 2003.07.16, secció 4a, recurs 
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6245/1999), per entendre que resulta contrària a l'equitat, o quan havien transcorregut 58 anys des de l'aprovació de la 
delimitació que es pretenia impugnar (STS de 17 de novembre de 2008 (rec. 1200/2006) entre d'altres." 

 
Segon.- S’ha de raonar i motivar el que justifica frenar la revisió d'ofici: 
 

“En tot cas, l'aplicació d'aquest precepte exigeix que el tribunal hagués raonat sobre les raons excepcionals relacionades amb 
l'equitat, bona fe o drets dels particulars que es veurien afectats per la nul·litat de l'acte declarada, sense que la sentència 
contingui raonament algun a l' respecte." 

 
Tercer.- Aquests límits de la revisió d'ofici no es projecten només sobre els efectes sinó sobre el mateix pressupost de la declaració de 
nul·litat, o sigui, que no es pot apreciar la nul·litat però limitar l'eficàcia per aquestes circumstàncies exorbitants. 
 

“La revisió d'ofici d'un acte administratiu, acordada per òrgan competent i confirmada per un tribunal, que el declara nul de ple 
dret, porta com a conseqüència que aquest acte no va produir, o no va haver de fer-ho, cap efecte jurídic.” 

 
Quart.- Els límits per a la revisió d'ofici requereixen la prova o convicció de l'existència d'unes circumstàncies (vessant objectiva) i el 
seu impacte proper a la iniquitat (un vessant teleològica), és a dir que està mancat en absolut d’equitat, de justícia o que no detura la 
consideració del mal que fa en els termes del DIEC.  
 

“Ara bé, la correcta aplicació de l'art. 106 de la LPAC, com ja vam dir en la sentència d'aquest Alt Tribunal núm. 1404/2016, 
de 14 de juny (rec. Cont-advo. Núm. 849/2014), i reiterem en la de 11 de gener de 2017 (rec. Cont-advo. Núm. 1934/2014), 
exigeix «dos requisits acumulatius per prohibir la revisió d'ofici, d'una banda la concurrència de determinades circumstàncies 
(prescripció d'accions, temps transcorregut o «altres circumstàncies»); per un altre el que aquestes circumstàncies facin que 
la revisió resulti contrària a l'equitat, la bona fe, el dret dels particulars o les lleis”. 
 

Cinqué.- La lletra e) del punt 1 de l’article 3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic dels Sector Públic, quan enumera els 
principis d'acord amb els que han d'actuar les administracions públiques, afirma que les administracions públiques hauran de respectar 
en la seva actuació i relacions els principis de: “bona fe, confiança legítima i lleialtat institucional". 
 
 

Podem parlar, per tant, de la prohibició d'anar a la revisió d'ofici per ser contrària al principi “nemo auditur turpitudinem propiam 

allegans” com a concreció del principi de bona fe i confiança legítima i  l'equitat com a límit a les facultats revisores. La translació a 

l'àmbit administratiu de el principi nemo auditur turpitudinem propiam allegans des de la seva configuració original estrictament civil 

(arts. 1305 i 1306 del Codi Civil), ha donat lloc a nombrosos exemples de la nostra jurisprudència contenciosa administrativa que l'ha 

conceptuat com un principi en virtut de el qual no pot l'Administració al·legar les il·legalitats comeses per ella per obtenir un 

comportament que el beneficia (en puritat tampoc pot fer-ho l'administrat quan la seva conducta sigui la que genera la invalidesa de l' 

acte administratiu). Així per exemple la STS de 23 de desembre de 1986 proclama que «(...) els defectes de forma no poden ser 

al·legats per la Corporació causant dels mateixos». 
Si bé és cert que l'aplicació d'aquest principi entès com a obstacle a el règim de revisió d'ofici ha estat objecte de fonamentades 

crítiques per excedir de l'àmbit en el qual es troba positivitzat a el menys parcialment en el nostre dret (art. 115.3 LPAC), sobre la 

interposició dels recursos administratius: els vicis i defectes que facin anul·lable a un acte no poden ser al·legats per qui els hagin 

causat i en canvi no cal restar-li tota la seva eficàcia informadora per resoldre els problemes de la contractació verbal ja que el principi 

de l' «nemo auditur» pot presentar-se com una concreció dels principis de bona fe i confiança legítima consagrats avui com a principis 

informadors de l'actuació de les administracions públiques (art. 3.1 llei 40/2015 LRJSP), i que al costat de la proclamada equitat com a 

límit a les facultats de revisió dels actes nuls i anul·lables (art. 110 LPAC), es troben en la base del judici de ponderació que la 

jurisprudència contenciosa administrativa utilitza per dotar d'eficàcia parcial a la contractació invàlida, deixant de banda la declaració 

formal de nul·litat, i fonamentant l'acció del contractista en l'enriquiment injust.  
El principi de l'«nemo auditur» pot presentar-se com una concreció dels principis de bona fe i confiança legítima.  
Aquest raonament el trobem en la Sentència dictada per l'Audiència Nacional el 30 de març de 1984 (i confirmada en cassació per la 

STS de 22 de març de 1988), quan impedeix que l'Ajuntament demandat pugui al·legar un vici formal per rebutjar l'abonament de la 

revisió de preus assenyalant que «(...) el fet que l'Autoritat o òrgan que va celebrar el contracte no dictés resolució a l'efecte, de cap 

manera pot perjudicar a qui, com la recurrent, és aliena a aquest omissió o incompliment d'obligacions legals, com específicament ens 

ensenya l'art. 115.2 de la Llei de procediment administratiu quan recull el principi jurídic que: "Nemo auditur propiam turpitudinem 

allegans"; per la qual cosa desestimat queda aquest primer al·legat de l'Administració ». 
La bona fe és un dels clàssics principis inspiradors de l'ordenament jurídic que apareix enunciat en l'art. 7.1 de el Codi Civil dins del seu 
títol preliminar: "Els drets s'han d'exercir d'acord amb les exigències de la bona fe". Cal recordar, també, que, d’acord a l’apartat 3 de 
l’article 4, les disposicions del Codi Civil s’aplicaran com a supletòries en les matèries regides per altres lleis”. 
 
 
La bona fe pot reconduir-se a un altre dels grans conceptes clàssics en el nostre dret com és el comportament d'un bon pare de família, 
l'adequació de les conductes a uns principis ètics que imperen en la societat i per això canviants en l'evolució de la mateixa . És també 
l'actuació que s'ha vingut a denominar civiliter que sorgeix i es dóna fonamentalment en les relacions bilaterals i que ve a protegir 
aquella de les parts que actua de bona fe, com ho demostra l'art. 364 de el Codi Civil en el qual davant la concurrència de mala fe per 
ambdues parts, els efectes de l'accessió són iguals a si haguessin actuat de bona fe. 
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González Pérez en la seva monografia "El principi general de la bona fe en el Dret Administratiu" (Civitas 1983 última edició 1999) 
distingeix l'actuació contrària a la bona fe d'altres figures que, en una primera apreciació, poden resultar-afins. 
 
Així respecte de l'frau de llei contemplat en l'art. 6.4 de el Codi Civil, perquè en l'actuació de mala fe no ha de donar-se l'existència 
d'una norma defraudada a través de l'aplicació estricta d'una altra norma que serveixi de cobertura a la conducta fraudulenta. 
 
També pel que fa a l'abús de dret, contingut en l'art. 7.2 de el Codi Civil, ja que la mala fe tampoc requereix un excés en l'aplicació del 
Dret encara que pugui acompanyar-lo en algunes circumstàncies. 
 
Tampoc coincideix amb l'equitat, encara que hi està clarament emparentat. 
 
Finalment, es distingeix  de la figura molt elaborada en l'àmbit de el Dret Públic de la desviació de poder, per no resultar imprescindible 
que l'actuació de mala fe estigui motivada per la recerca d'una finalitat diferent de la perseguida per l'ordenament jurídic. 
 
S'ha objectat que el principi de legalitat de l'actuació administrativa impedeix per la complitud d'aquesta normació, que es contempli el 
principi de bona fe si no està recollit en cada norma, però precisament la submissió plena a la llei i als el Dret en el qual es 
constitucionalitza aquest principi en l'art. 103 C.E., comprèn el principi de bona fe que ja figurava en el títol preliminar de el Codi Civil. 
 
La bona fe en l'actuació de les administracions públiques es pot materialitzar en la interdicció de conductes equívoques, encara que 
aquí puguem estar més a prop d'un altre principi comprès dins el de seguretat com és la protecció de l'aparença. També podríem 
invocar en la creació de complicacions excessives i en la majoria dels casos injustificades, que constitueixen obstacles difícilment 
salvables per a l'adequat exercici dels drets per als ciutadans. 
 
El principi de bona fe ha estat profusament invocat per la jurisprudència contenciosa administrativa,  tot i que no és possible fer aquí 
una completa anàlisi jurisprudencial, es poden aportar alguns exemples en què es va invocar pel Tribunal Suprem el principi de bona 
fe. Així: 
 
La STS de 19 setembre 1989 (Sala 3a S.1 RA 6588). Es tracta d'un Ajuntament que és autoritzat per una comunitat de regants per 
desviar la llera d'una sèquia i no compleix la contrapartida d'l'abonament d'una quantitat a la qual s'havia compromès amb l'entitat 
autoritzant. Encara s'invoqui la bona fe estem davant el compliment d'una obligació de naturalesa contractual, en la qual la força 
vinculatoria es troba en l'acord de voluntats, tot i que l'exigència de la bona fe vingui inclosa en l'art. 1258 de el Codi Civil. 
 
La STS de 28 febrer 1989 (Sala 3a S. 3 RA 9837). A un centre de formació professional subvencionat diversos anys se li concedeix 
subvenció parcial limitada el primer semestre d'un curs i se li denega per al segon. També es tracta d'una vinculació de naturalesa 
contractual i fins i tot la pròpia sentència invoca l'art. 1258 de el Codi Civil, per la qual cosa estem davant un supòsit similar a l'anterior. 
 
La STS de 25 abril 1989 (Sala 3a S 3 (RA 3517). Denegació de concert educatiu a uns centres docents, respecte dels quals en l 'ordre 
que els va concedir la subvenció en el curs anterior s'indicava que l'Administració estudiaria les vies que possibilitessin la seva 
permanència a la xarxa de centres subvencionats en el curs següent, estudi que no es va dur a terme. Realment estaríem davant la 
fallida del principi de confiança o la vinculació als actes propis, quant es va assumir per l'Administració la càrrega de realitzar l'estudi i 
no es va fer. 
 
La STS de 25 juny 1987 (Sala 5a RA 4287). Denegació d'una ajuda per al foment de l'ocupació per esgotament de la previsió 
pressupostària, quan el peticionari havia complert els requisits exigits per tenir dret a l'ajut. També es podria adduir el principi de 
confiança o més específicament la vinculació de l'oferta, ja que existia un interès públic en la realització de les activitats per a les quals 
es concedeixen les ajudes i en la convocatòria no s'havia inclòs cap limitació de caràcter pressupostari. 
 
El precepte en qüestió obliga l'Administració a respectar en la seva actuació el principi de bona fe. Ara bé, com la bona fe es dóna en 
les relacions bilaterals, això no només implica la proscripció d'una conducta maliciosa per part de l'Administració que, d'altra banda, 
està resolta amb altres figures de l'ordenament, sinó que ha de respectar la bona fe de l'altre, és a dir del ciutadà que es relaciona amb 
ella.  
 
L'apreciació de la bona fe té el seu encaix dins de l'actuació dels ciutadans fundada al principi d'aparença creat per l'Administració. 
 
Respecte el principi de confiança legítima tant aquest com el de bona fe regeix les relacions entre els ciutadans i l'Administració en un 
Estat social i democràtic de Dret, i proporciona el marc d'actuació dels particulars en les seves relacions amb els poders públics 
administratius, caracteritzat pel principi de seguretat jurídica (art. 9.3 CE). 
 
El citat principi té el seu origen en el Dret Administratiu alemany (Sentència de 14 de maig de 1956 el Tribunal Contenciós-Administratiu 
de Berlín), i, des de les Sentències de l'Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea de 22 de març de 1961 i 13 de juliol de 1965 
(assumpte Lemmerz-Werk), constitueix un principi general de el Dret Comunitari, que finalment va ser acollit pel nostre Tribunal 
Suprem des de 1990 i també per la nostra legislació (en concret, per la Llei 4/1999 de reforma de la Llei 30 / 1992, de règim de les 
administracions públiques i de l'procediment administratiu comú en el seu article 3.1.2). Actualment és l'article 3.1.e) de la Llei 40/2015, 
d'1 d'octubre, de règim jurídic de l'Sector Públic, el que recull aquest principi en el seu articulat, juntament amb el de lleialtat 
institucional. 
 
Es tracta, en tot cas, d'un principi d'origen jurisprudencial, que ha d'examinar des del casuística de cada decisió, i que es concep com 
una reacció enfront d'actuacions irregulars tant dels poders públics, caracteritzades per sorprendre la confiança del destinatari.  
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La jurisprudència explica que la virtualitat del principi de confiança legítima pot suposar l'anul·lació d'un acte de l'Administració o el 
reconeixement de l'obligació d'aquesta de respondre de l'alteració (produïda sense coneixement anticipat, sense mesures transitòries 
suficients perquè els subjectes puguin acomodar la seva conducta i proporcionades a l'interès públic en joc, i sense les degudes 
mesures correctores o compensatòries) de les circumstàncies habituals i estables, generadores d'esperances fundades de 
manteniment (Sentències STS de 10 de maig de 1999, rec. 594/1995, STS de 13 de juliol de 1999 i STS de 24 de juliol de 1999, rec. 
380/1995, STS de 4 de juny de 2001, rec. 7143/1995, i STS de 15 d'abril de 2002, rec. 9281/1996). 
 
Atenent els límits legals a la revisió establerts a l’article 110 de la LPAC s’escau assenyalar que a l’expedient ha quedat acreditat amb 
l’informe tècnic emès en data 20 de novembre de 2020 per la Directora del Museu:  
 

2. Que l’actuació del proveïdor ha estat per ordre de l’ens, actuant el primer de bona fe. 
3. La necessitat i utilitat per a l’ens de les prestacions realitzades, de les quals no és possible la seva restitució o retorn al 

proveïdor. 
4. La correcta justificació del preu de mercat de les prestacions realitzades, amb determinació del preu a pagar als efectes 

d’evitar l’enriquiment injust.  
 

Quarta.- Inadequació de la revisió d'ofici per declarar la invalidesa de la contractació verbal. Inexistència del contracte.  
Davant el caràcter marcadament antiformal o espiritualista que es proclama de la contractació en l'àmbit civil, el nostre Dret 

Administratiu ha declarat de forma reiterada el caràcter formal de la contractació administrativa. Aquest caràcter formal s'articula a 

través de dues manifestacions. La primera d'elles és la necessitat d’observa i desenvolupar un procediment administratiu que disciplina 

les decisions de l'Administració pel que fa a l'inici, desenvolupament i culminació de l'adjudicació d'un contracte; i la segona és la 

necessària materialització documental de l'esmentat contracte; requisit aquest que ve imposat en el vigent art. 37 LCSP, a l'exigir que 

els contractes que subscriguin les administracions públiques es formalitzin d'acord amb el que preveu l'art. 153 (amb l'excepció de 

l'expedient previst per al contracte menor en l'art. 118 LCSP). 
La formalització dels contractes administratius és, a més, des de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes de Sector Públic, 

element constitutiu i requisit imprescindible per considerar que un contracte ha estat vàlidament celebrat i que constitueix font 

d'obligacions, ja que mitjançant la formalització es produeix la perfecció del contracte.  I com a corol·lari necessari a la declaració del 

caràcter formal de la contractació pública ens trobem amb la prohibició de contractar verbalment, llevat dels supòsits d'urgència, 

continguda en l'art. 37.1 LCSP. 
Pel que fa al procediment previst per a la revisió dels actes nuls, l'art. 106 LPAC  exigeix que la mateixa es projecti sobre actes 

administratius que hagin posat fi a la via administrativa o que no hagin estat recorreguts en termini, en els supòsits previstos en l'art. 

47.1 LPAC.Els actes que posen fi a la via administrativa són els definits en l'art. 114 LPAC, previsió que l'àmbit local s'ha de posar en 

relació amb l'art. 52.2 LRBRL en virtut de la qual posen fi a la via administrativa les resolucions de Ple, de l'Alcalde i la Junta de Govern 

Local així com les d'aquelles autoritats i òrgans inferiors en els casos que resolguin per delegació de l'Alcalde , de el president o d'un 

altre òrgan les resolucions posen fi a la via administrativa; i en darrer lloc les de qualsevol altra autoritat o òrgan quan així ho estableixi 

una disposició legal. Per tant, per a acudir a procediment de revisió d'ofici d'actes en l'Administració Local es fa necessari vincular de 

forma indubtable l'acte a l'òrgan administratiu que l'ha dictat, la qual cosa únicament pot produir-se en aquells casos en què l'acte 

administratiu s'exterioritza a través de la forma escrita, que és d'ordinari la regla general quant a la forma dels actes administratius 

imposada per l'art. 36 LPAC, havent de realitzar, a més, a través de mitjans electrònics. 
És cert que la mateixa LPAC com abans va fer la Llei de règim jurídic i de procediment admisnitratiu comú de les Adminsitracions 

Públiques de l’any 1992, permet sota determinats requisits l'expressió verbal de determinats actes administratius, si bé en el cas 

d'actes administratius que tinguin la consideració de resolucions, amb actes finalitzadors el procediment, s'exigeix que el titular d'l'òrgan 

que ostenti la competència autoritzi de forma escrita la relació dels actes que hagi dictat verbalment. Al relacionar aquestes 

consideracions amb tots aquells supòsits en què ens trobem amb prestacions realitzades a l'Administració mitjançant mers encàrrecs 

verbals requerides per agents de l'Administració que no tenen competència material (funcionaris, directors facultatius d'obra, regidors-

delegats sense atribucions per a dictar actes que vinculin a tercers), difícilment pot admetre que sigui procedent revisar un acte 

administratiu o un contracte, que seran inexistents. Tampoc sembla que es pugui argumentar que en la contractació verbal hi ha un 

acte administratiu tàcit  en tant que comportament o conducta que revela concloentment una posició intel·lectual prèvia de 

l'Administració, ja que encara en la consideració que ha existit un autèntic acte administratiu, no és possible imputar la seva producció 

a un òrgan determinat quan qui ha manifestat la voluntat de l'Administració no és el titular de l'òrgan de contractació, i per tant la 

qualificació de l'acte que es pretengui revisar com a finalitzador de la via administrativa no és sinó una simple presumpció, incompatible 

amb el caràcter taxat que aquests actes tenen en l'àmbit de la contractació pública local. 

D'altra banda, si apliquem estrictament els efectes propis de la nul·litat de ple dret als supòsits de contractació verbal, hauríem de 
concloure que el que procedeix és eliminar tots els efectes s'haguessin produït (nul·litat a radice), de manera que es torni a la situació 
anterior com si el contracte no s'hagués mai produït. Però la veritat és que davant d'aquest plantejament de destrucció d'efectes 
maximalista, la jurisprudència ve aplicant sistemàticament el principi de l'enriquiment sense causa per mitigar o corregir els efectes 
propis de la nul·litat de ple dret de manera que es tendeix a atorgar una certa validesa a l'acte nul, se li permet que produeixi 
determinats efectes, amb vista a compensar el contractista per la pèrdua patrimonial soferta.  
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És de ressaltar que en la contractació verbal, tot i rebutjant la teoria de la inexistència de l'acte com a categoria pròpia d'invalidesa al no 
trobar-se expressament positivitzada, la presumpció que s'ha produït un autèntic acte administratiu, si més no tàcit, d'adjudicació, 
només té com a objecte assignar com a categoria d'invalidesa la nul·litat de ple dret, per trobar un fonament que permeti expulsar 
aquesta contractació de l'ordenament jurídic. No obstant això no cal acudir a aquesta forçosa construcció de l'acte administratiu nul, 
quan a més es fa per modular els efectes de la nul·litat radical permetent que determinats efectes es mantinguin, la qual cosa hauria de 
ser incompatible amb la tècnica de la revisió d'ofici dels actes nuls, havent de reconèixer que el que realment es produeix no és sinó 
una convalidació parcial d'aquest.  

Difícilment es pot admetre que sigui procedent revisar un acte administratiu o un contracte, que serà inexistent. A aquesta mateixa 
conclusió arriba el Consell d'Estat en el seu dictamen núm. 842/2017 al considerar que anar al procediment de revisió d'ofici dels actes 
nuls, davant la reclamació del pagament de factures que no tenen suport contractual previ, per procedir a continuació al reconeixement 
de les danys irrogats a l'contractista, no té sentit per considerar de difícil encaix conceptual la figura de la revisió d'ofici quan l'acte 
administratiu que pretén declarar nul (l'adjudicació) és inexistent: «(…) en efecto, existió dicho contrato menor y que, extinguido el 
mismo, y mientras se tramitaba la celebración de un contrato no menor con el mismo objeto y mayor duración, no se interrumpió la 
prestación del servicio (…) 

En aquesta situació, el Consell d’Estat en un altre Dictamen núm. 1.019/95, "a nada conduce, antes bien, sería una formulación 
artificiosa declarar la nulidad de una inexistente adjudicación contractual, pues aunque pudiera hacerse tal construcción, subsistiría la 
obligación de la Administración de satisfacer el precio del suministro".(…) No obstante lo anterior, estima el Consejo de Estado, cuyo 
parecer coincide con el expresado por los órganos pre informantes, que existe por parte de la Administración la obligación de abonar a 
la entidad interesada los trabajos efectuados (...)». 

Cinquena.- Aplicació de la doctrina de l’enriquiment injust (examinat des de la perspectiva del procediment de reconeixement 
extrajudicial de crèdits) i no de la responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública. 

L’informe de la Directora del Museu conté la conformitat de les factures per als serveis efectivament executats pels proveïdors de forma 
correcta. D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes despeses constitueixun acte de 
reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de l’efectiva prestació dels serveis o subministraments, acreditada a l’expedient. 

 
A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret esmentat quant a l’acreditació 
de les despeses generades i la conformitat que n’han prestat els departaments gestors. 
 
L’article 10.9 del Títol Preliminar del Codi Civil recull la figura de l’enriquiment injust sense causa com a font d’obligacions que no s’ha 
de confordre amb la responsabilitat patrimonial de l’administració pública. En aquest sentit, cal destacar diferències substancials 
almenys en dos punts: en la responsabilitat la reparació abasta la totalitat del dany produït mentre que en l’enriquiment injust només 
abasta el dany efectivament produït, per altre banda, el dany derivat de la responsabilitat es pot produir per acció o omissió mentre que 
en l’enriquiment sense causa té per base el desplaçament positiu d’un patramino que enriqueix a l’altre. A més cal destacar els terminis 
per a prescripció de les accions, en la responsabilita és d’un any mentre que en l’enriquiment és de 4 anys per la  actio in rem verso  
(Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària). 
 
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 doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem en diverses sentències (28 d’abril i 12 de maig de 2008, i 23 de 
març de 2015, entre d’altres) procediria el rescabalament de les despeses ocasionades. 

 
Els requisits per a què concorri el supòsit de l’enriquiment injust en l’àmbit del dret administratiu han estat reiterats en la jurisprudència 
del Tribunal Suprem (STS 21 de març de 1991; STS de 28 de setembre de 1999, entre d’altres). Aquests requisits són l’enriquiment per 
part de l’administració; l’empobriment de qui reclama; que dit empobriment hagi estat conseqüència de l’enriquiment de l’administració i 
no tingui causa en una conducta maliciosa del mateix reclamant; la falta de causa que justifiqui l’enriquiment i per últim, la inexistència 
d’un precepte legal que exclogui l’aplicació de l’enriquiment sense causa. 
 
A partir de la sistemàtica emprada per Diez-Picazo hi ha tres tipus de condictiones que donen lloc a l’obligació de l’Adminsitració del 
rescabalament de l’enriquiment injust: la condixctio per intromissió, la condictio per inversió i la condictio per prestació. Aquest últim 
supòsit és on s’emmarquen els supòsits de contractació verbal en la mesura que representen prestacions relaitzades en execució de 
contractes administratius invàlids. Per tant, s’ha de reconèxer l’enriquiment injust com a font de l’obligació per a restablir el mecanisme 
de reconeixement de la mateixa i en aquest sentit cal entendre què, no necessita per al seu reconeixement l’anul·lació prèvia de l’acte 
sinó de reconeixement que concorre la mateixa en el cas concret.  
La STSJ d'Andalusia, de 22 de febrer de 2018, senyala que el fonament de l'obligació de restablir l'equilibri patrimonial no deriva d'un 
acte administratiu amb la nul·litat declarada prèviament, sinó del consentiment de l'Administració sobre la seva execució i l'absència 
d’oposició en via administrativa que dotava a la relació jurídica convinguda —encara que fos tàcitament— d’aparença de legalitat 
generant, en conseqüència, confiança legítima en l’altre part contractant, qui, al executar les obres sense oposició de l’administració, 
tenia l’esperança fonamentada de rebre la contraprestació corresponent.  
 
A la doctrina de l’enriquiment injust també es refereix la STS de 23 de març de 2015, que resum la Jursiprudència en la matèr ia quan 
diu:  
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«el enriquecimiento sin causa viene a corregir situaciones de total desequilibrio, en relaciones que, carentes de ropaje jurídico, 
materialmente han existido produciendo beneficios concretos en una de las partes, a costa de otra. Con ello se originan unos efectos 
sin causa-enriquecimiento y empobrecimiento- al no venir respaldados por las formas exigidas en el régimen administrativo. Mas estos 
efectos, sin causa, por la forma, se convierten en determinantes de la causa que los corrige y repara». 
 

De conformitat amb la doctrina de l’enriquiment injust, i en paraules de José Ignacio Valero Escribano, Interventor y Auditor del Estado, 
en el seu article “La regularización de las facturas derivadas de contrataciones irregulares”: “De conformidad con la doctrina del 
enriquecimiento injusto, una vez ejecutadas las prestaciones por el tercero adjudicatario, si la Administración procediese a revisar de 
oficio el acto, habría que acudir, una vez anulada la contratación irregular, a compensar al contratista, con el consiguiente 
engrosamiento del expediente y dilación en la solución del problema; dilación que además perjudica a la parte contratante que no 
causó la irregularidad. Por ello, por economía procesal, solo parece razonable instar la revisión de oficio cuando la cuantía a pagar 
derivada de la contratación irregular se estime superior a la que habría de abonarse de acudir a la vía de la indemnización, pudiendo 
acudirse, para subsanar los vicios de que adolezca el expediente, a la vía de la convalidación”. 

 
Sisena.- Mesures implementades per part del Museu de Badalona 

A l’informe de la Directora del Museu de data 20 de novembre de 2020 es desenvolupen quines han estat les mesures ha implementat 
el Museu per solventar la situació actual:  

 
1. Per  als serveis prestats de neteja de les dependències del Museu. El 23/05/2019 es va aprovar l’adjudicació del contracte a  

l’empresa IPRES INTEGRACIÓ DE PERSONES D’EXCLUSIÓ SOCIAL (G 64344492), contracte que es va signar el 
24/05/2019 i va entrar en vigor el 01/06/2019. 

 
2. Per al subministrament de l’energia elèctrica del Museu. El 27/11/2018 es va aprovar l’adjudicació del contracte a l’empresa 
Gas Natural Comercializadora, SA (A61797536), contracte que es va signar el 09/01/2019 i va entrar en vigor el 10/01/2019. 

 
3. Per als serveis prestats de manteniment normatiu dels aparells elevadors de diferents edificis del Museu. El 29/10/2019 es va 
aprovar l’adjudicació del contracte a l’empresa ZARDOYA OTIS, SA (A 28011153), contracte que es va signar el 30/10/2019 i va entrar 
en vigor el 01/11/2019. 

 
4. Per al lloguer i servei de manteniment d’una fotocopiadora multifuncional. El 03/07/2020 es va aprovar l’adjudicació del 
contracte a l’empresa SISTEMES D’OFICINA INNOVA, SA (NIF A58838491), contracte que es va signar el 14/07/2020 i va entrar en 
vigor el 01/08/2020. 

 
5. Per al servei de revisió i manteniment dels extintors i dels dispositius contra incendis. Aquest any 2020 el Museu de Badalona 
s’ha adherit a la licitació que està preparant l’Ajuntament. 

 
6. Per al servei prestat de prevenció de riscos i protecció de la salut. en data 02/11/2020 s’ha incoat expedient per iniciar el 
procés de contractació d’una empresa per a la vigilància de la salut del Museu de Badalona, mitjançant procediment obert. Tanmateix, 
en data 18 de novembre de 2020 la Vicepresidenta ha incoat expedient pert a tramitar un contracte menor per fer front a les necessitats 
en prevenció de riscos laborals m,entre dura el procediment de la licitació abans referida.  
 

 
Setena.- L’article 57 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques permet 
l’acumulació de procediments, amb unicitat en la seva resolució, quan presentin característiques que guardin identitat substancial o 
íntima connexió, sempre que sigui el mateix òrgan qui hagi de tramitar i resoldre el procediment, com ara les obligacions relacionades 
als antecedents d’aquest informe. 

 

Vuitena.-  De conformitat amb l’article 8 dels estatuts del Museu de Badalona, en relació a l’article 22 i la disposició addicional 2a de les 
Bases d’Execució del Pressupost, l’òrgan competent per l’aprovació d’aquest expedient és el Consell Rector del Museu. 

 
CONCLUSIÓ  
 
En l’ordenació dels compromisos que es detallen als antecedents d’aquest informe, s’han omès la funció fiscalitzadora de la Intervenció 
municipal i part dels requisits en la tramitació administrativa de l’expedient.  
 
L’informe de la Directora del Museu acredita que el concepte i imports d’aquestes factures corresponen exactament als 
subministrament i serveis prestats que de no haver-se portat a terme, no hagués estat possible seguir amb el funcionament diari del 
Museu. També acredita la Directora que els tercers de bona fe han realitzat els encàrrecs correctament i els conceptes i imports de les 
factures presentades es corresponen amb els mateixos, pel que cal atendre el pagament de totes aquestes factures. 
 
L’informe tècnic també acredita que els preus facturats per les diferents empreses i professionals s’ajusten als preus de mercat o a les 
tarifes. Pressupostàriament hi ha crèdit adequat i suficient a les aplicacions pressupostàries del 2020 per a fer-hi front a la totalitat de 
les despeses incloses a l’apartat III dels antecedents. 
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En haver-se reconegut la prestació efectiva dels serveis i subministraments facturats, en detectar-se l’omissió de la preceptiva funció 
interventora i que en l’esmena dels incompliments normatius indicats podria operar el límit a la revisió d’ofici en aplicació de l’article 110 
LPAC, procedeix sol·licitar informe a la Intervenció municipal amb la finalitat de convalidar l’omissió de la funció interventora i dels 
incompliments detectats per tal que, si s’escau, s’acordi la continuïtat del procediment, se’ns perjudici de qualsevol altre criteri millor 
fonamentat en Dret.» 
En data 15 de desembre de 2020 la Viceinterventora ha emès l’informe que transcrit literalment diu així:  
 

«Identificació de l’expedient 
Expedient: Aprovació de despeses d’exercicis 
 Informe d’omissió de fiscalització 
Núm. expedient MUSSG-OA-FEXP2020/000055 
  

 
Vist l’expedient referenciat, que s’ha passat a Intervenció s’emet, en el tràmit de fiscalització per la Intervenció, el següent INFORME: 
 

DOCUMENTACIÓ QUE CONSTA A L’EXPEDIENT: 
Les factures acreditatives dels serveis prestats i que ara es proposen aprovar 
Informe tècnic justificatiu de les despeses realitzades 
Finalment, consta informe jurídic amb dades econòmiques, que conclou que l’expedient pateix de vici d’anul·labilitat, i que és 
convalidable. 

 
RESPECTE A LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT 

L’expedient s’inicia amb un document A, i per tant hi ha existència de crèdit adequat i suficient. També n’hi havia en l’exercici de 
realització de les despeses, però no es va fer la tramitació per manca de contracte d’acord amb la normativa, per tant, no s’ha efectuat 
la fiscalització prèvia dels contractes que emparen les despeses. 
Per tant, ens trobem davant d’un cas d’omissió de la funció interventora, prevista a l’article 28 del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual 
es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local i a la base 63.7 de les d’execució del Pressupost vigent. 
Per tant, el procediment que caldrà seguir és el que s’estableix als apartats 1 i 2 de l’esmentat article: 

1. En los supuestos en los que, con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento, la función interventora fuera preceptiva y se 
hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que 
se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en el presente artículo. 

2. Si el órgano interventor al conocer de un expediente observara omisión de la función interventora lo manifestará a la 
autoridad que hubiera iniciado aquel y emitirá al mismo tiempo su opinión respecto de la propuesta, a fin de que, uniendo este 
informe a las actuaciones, pueda el Presidente de la Entidad Local decidir si continua el procedimiento o no y demás actuaciones 
que en su caso, procedan. 

En los casos de que la omisión de la fiscalización previa se refiera a las obligaciones o gastos cuya competencia sea de 
Pleno, el Presidente de la Entidad Local deberá someter a decisión del Pleno si continua el procedimiento y las demás 
actuaciones que, en su caso, procedan. 

Este informe, que no tendrá naturaleza de fiscalización, se incluirá en la relación referida en los apartados 6 y 7 del artículo 
15 de este Reglamento y pondrá de manifiesto, como mínimo, los siguientes extremos: 

a) Descripción detallada del gasto, con inclusión de todos los datos necesarios para su identificación, haciendo constar, al 
menos, el órgano gestor, el objeto del gasto, el importe, la naturaleza jurídica, la fecha de realización, el concepto presupuestario 
y ejercicio económico al que se imputa. 

b) Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio del interventor informante, se produjeron en el momento en que 
se adoptó el acto con omisión de la preceptiva fiscalización o intervención previa, enunciando expresamente los preceptos legales 
infringidos. 

c) Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de que su precio se ajusta al precio de 
mercado, para lo cual se tendrán en cuenta las valoraciones y justificantes aportados por el órgano gestor, que habrá de recabar 
los asesoramientos o informes técnicos que resulten precisos a tal fin. 

d) Comprobación de que existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para satisfacer el importe del gasto. 

e) Posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del ordenamiento, que será apreciada por el 
interventor en función de si se han realizado o no las prestaciones, el carácter de éstas y su valoración, así como de los 
incumplimientos legales que se hayan producido. Para ello, se tendrá en cuenta que el resultado de la revisión del acto se 
materializará acudiendo a la vía de indemnización de daños y perjuicios derivada de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración como consecuencia de haberse producido un enriquecimiento injusto en su favor o de incumplir la obligación a su 
cargo, por lo que, por razones de economía procesal, sólo sería pertinente instar dicha revisión cuando sea presumible que el 
importe de dichas indemnizaciones fuera inferior al que se propone. 
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3. (…) 

4. El acuerdo favorable del Presidente, del Pleno o de la Junta de Gobierno Local no eximirá de la exigencia de las 
responsabilidades a que, en su caso, hubiera lugar. 
 

Per tant, i en aplicació de l’esmentat precepte, cal procedir a la tramitació de l’expedient, emetent l’informe previst a l’article 28.2 per 
part d’aquesta Intervenció, i en el qual s’han de recollir els extrems que en aquest es detallen, i que no té carácter de fiscalització. 
 

CONSIDERACIONS que cal reflectir, d’acord amb el previst a l’article 28.2 del RD 424/2017: 
Primera.- Descripció detallada de la despesa: 

Aplicació pressupostària Descripció Import 
3331/20300 Arrendaments maquinària 3.024,95 
3331/21300 Maquinària, instal·lacions i utillatge 781,33 
3331/21300 Maquinària, instal·lacions i utillatge 4.278,23 
3331/22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 7.453,53 
3331/22700 Serveis de neteja 41.034,82 
3331/21500 Mobiliari 2.971,24 
33318/22100 Energia eléctrica 10.052,17 

 
Segona.- Exposició dels incompliments normatius que es produeixen. 

Pel que fa referencia a la fiscalització de l’expedient: 
- Incompliment de l’article 16 del RD 424/2017, que estableix: 

.Sin perjuicio del régimen de fiscalización limitada previa regulado en el artículo 13, están sometidos a fiscalización previa todos 
los actos de los órganos de la Entidad Local y de sus organismos autónomos, cualquiera que sea su calificación, por los que 
se apruebe la realización de un gasto. 
(…) 

.En el ejercicio de la fiscalización previa se comprobará el cumplimiento de los trámites y requisitos establecidos por el 
ordenamiento jurídico mediante el examen de los documentos e informes que integran el expediente. 
 

Tercera.- Constatació de que les prestacions s’han portat a terme efectivament, i que el preu s’ajusta a mercat. 
Es justifica a l’expedient ambdós extrems, i s’adjunten les factures, les quals corresponen als exercicis 2018 i 2019. 
 
Quarta.- Comprovació d’existència de crèdit adequat i suficient: 

El crèdit és adequat i suficient. 
 

Cinquena.- Possibilitat i conveniència de revisió dels actes dictats amb infracció de l’ordenament. 
En compliment de les bases d’execució del Pressupost, tal i com determina l’apartat g) de la base  63.7, es pot unir una memòria a 
l’expedient que inclogui una explicació de l’omissió de la preceptiva fiscalització o intervenció prèvia i, en el seu cas, les observacions 
que estimi convenients respecte de l’informe de la Intervenció. 
En l’expedient que ens ocupa, ja s’ha incorporat un informe jurídic, signat per la Secretària del Consell d’Administració, i un informe 
tècnic on s’acredita la prestació dels serveis correctament, així com la bona fe de les empreses que els han prestat. 
Per tal que es pugui tirar endavant l’expedient, caldrà fer una convalidació de l’acte administratiu per l’òrgan competent que, d’acord 
amb els Estatuts, art. 8 és el Consell d’Administració, tal i com s’informa a l’informe jurídic incorporat a l’expedient. 
 

.CONCLUSIONS: 
Vist, doncs, les consideracions efectuades, cal considerar: 

.El present informe és d’omissió de fiscalització, d’acord amb el que estableix l’article 28 del RD 424/2017, i la base 67.3 
d’execució del Pressupost 

.L’acord de convalidació caldrà que sigui aprovat pel Consell d’Administració, que és l’òrgan competent de contractació d’acord 
amb l’article 8è. dels Estatuts. D’altra banda, també és competent per aprovar el reconeixement d’obligacions en 
correspondre a despeses generades en exercicis anteriors. 

.El present informe s’annexarà al compte general, i es trametrà, com a omissió de fiscalització a la tramesa que a tal efecte 
disposa la Sindicatura de Comptes.» 

 
 
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre (ROFRJEL), la Directora del Museu proposa a la Vicepresidenta que validi la 
següent proposta perquè el Consell Rector del Museu de Badalona, adopti el següent ACORD: 

PRIMER.- Convalidar l’omissió de la funció interventora tenint en compte el que preveu l’article 28.2.d del RD 424/2017, en relació a les 
següents factures que es detallen en l’informe de la Directora del Museu de data 25 de novembre de 2020. 
 
SEGON.- Convalidar els actes administratius relatius a la contractació dels diversos serveis i subministratments relacionat a l’expedient 
acordant la no aplicació de la revisió d’ofici i continuar amb el procediment i aprovar les diverses despeses generades durant l’any 2018 
i 2019 i reconèixer les obligacions corresponents, atès que de l’informe de la Directora de Museu de Badalona que consta a l’expedient 
s’acredita:  
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- Que l’actuació del proveïdor ha estat per ordre de l’ens, actuant el primer de bona fe. 
- La necessitat i utilitat per a l’administració de les prestacions realitzades, de les quals no és possible la seva 

restitució o retorn al proveïdor. 
- La correcta justificació del preu de mercat de les prestacions realitzades, amb determinació del preu a pagar en 

concepte d’indemnització als efectes d’evitar l’enriquiment injust.  
 
TERCER.- Aprovar les factures derivades de contractacions amb vicis en la tramitació per reconeixement de crèdit, per evitar 
l’enriquiment injust d’aquest ens en haver estat conformades per la Directora del Museu i satisfer el seu import, havent-hi crèdit adequat 
i suficient en les aplicacions pressupostàries següents del pressupost 2020, pròrroga 2019 del Museu de Badalona, amb el número de 
document comptable 72020000001235, per un import de 69.596,27 euros:  

 

CODI FACTURA DATA CIF TERCER APLICACIO PPT IMPORT 
              

72018000380 V0L-181844 30/09/2018 B61407300 ATYSA FACITILY 
SERVICES SLU O12O4MUS/3331/22700 4.143,31 

72018000467 V0L-182123 31/10/2018 B61407300 ATYSA FACITILY 
SERVICES SLU O12O4MUS/3331/22700 3.984,60 

72018000551 V0L-182327 30/11/2018 B61407300 ATYSA FACITILY 
SERVICES SLU O12O4MUS/3331/22700 3.825,90 

72018000615 V0L-182551 31/12/2018 B61407300 ATYSA FACITILY 
SERVICES SLU O12O4MUS/3331/22700 3.111,73 

72019000028 V0L-190217 31/01/2019 B61407300 ATYSA FACITILY 
SERVICES SLU O12O4MUS/3331/22700 5.157,02 

72019000079 V0L-190446 28/02/2019 B61407300 ATYSA FACITILY 
SERVICES SLU O12O4MUS/3331/22700 4.829,72 

72019000161 V0L-190634 30/03/2019 B61407300 ATYSA FACITILY 
SERVICES SLU O12O4MUS/3331/22700 5.270,76 

72019000213 V0L-190871 30/04/2019 B61407300 ATYSA FACITILY 
SERVICES SLU O12O4MUS/3331/22700 5.430,24 

72019000272 V0L-191070 31/05/2019 B61407300 ATYSA FACITILY 
SERVICES SLU O12O4MUS/3331/22700 5.281,54 

72018000205 21813228 29/05/2018 B58507575 EXTINTORES SANT 
ADRIA, SL O12O4MUS/3331/21300 157,61 

72018000206 21815124 14/06/2018 B58507575 EXTINTORES SANT 
ADRIA, SL O12O4MUS/3331/21300 425,59 

72018000265 21816042 26/06/2018 B58507575 EXTINTORES SANT 
ADRIA, SL O12O4MUS/3331/21300 198,13 

72018000243 PI18142000340978 18/07/2018 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, 
SA 

O12O4MUS/3331/22100 116 

72018000252 PI18142000347028 23/07/2018 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, 
SA 

O12O4MUS/3331/22100 310,91 

72018000251 PI18142000347023 23/07/2018 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, 
SA 

O12O4MUS/3331/22100 936,96 

72018000279 PI18142000350467 26/07/2018 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, 
SA 

O12O4MUS/3331/22100 145,37 

72018000354 PI18142000437532 19/09/2018 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, 
SA 

O12O4MUS/3331/22100 890,33 

72018000356 PI18142000438876 20/09/2018 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, 
SA 

O12O4MUS/3331/22100 89,58 

72018000359 PI18142000442942 25/09/2018 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, 
SA 

O12O4MUS/3331/22100 149,76 

72018000377 PI18142000447020 28/09/2018 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, 
SA 

O12O4MUS/3331/22100 200,93 

72018000400 PI18142000449187 01/10/2018 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, 
SA 

O12O4MUS/3331/22100 981,72 

72018000407 PI18142000458144 04/10/2018 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, 

O12O4MUS/3331/22100 151,66 
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SA 

72018000423 PI18142000484940 18/10/2018 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, 
SA 

O12O4MUS/3331/22100 90,71 

72018000437 PI18142000486280 19/10/2018 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, 
SA 

O12O4MUS/3331/22100 865,19 

72018000436 PI18142000486270 19/10/2018 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, 
SA 

O12O4MUS/3331/22100 127,17 

72018000438 PI18142000488293 22/10/2018 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, 
SA 

O12O4MUS/3331/22100 54,45 

72018000460 PI18142000500792 04/11/2018 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, 
SA 

O12O4MUS/3331/22100 922,17 

72018000474 PI18142000502030 05/11/2018 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, 
SA 

O12O4MUS/3331/22100 155,11 

72018000475 PI18142000505068 06/11/2018 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, 
SA 

O12O4MUS/3331/22100 178,74 

72018000496 PI18142000527491 16/11/2018 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, 
SA 

O12O4MUS/3331/22100 131,2 

72018000495 PI18142000527492 16/11/2018 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, 
SA 

O12O4MUS/3331/22100 130,76 

72018000505 PI18142000529780 19/11/2018 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, 
SA 

O12O4MUS/3331/22100 817,66 

72018000514 PI18142000531531 20/11/2018 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, 
SA 

O12O4MUS/3331/22100 132,14 

72018000549 PI18142000541130 01/12/2018 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, 
SA 

O12O4MUS/3331/22100 952,61 

72018000559 PI18142000549908 05/12/2018 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, 
SA 

O12O4MUS/3331/22100 194,59 

72018000568 PI18142000563791 13/12/2018 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, 
SA 

O12O4MUS/3331/22100 201,26 

72018000574 PI18142000567880 14/12/2018 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, 
SA 

O12O4MUS/3331/22100 165,33 

72018000594 PI18142000574585 20/12/2018 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, 
SA 

O12O4MUS/3331/22100 127,17 

72018000593 PI18142000574586 20/12/2018 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, 
SA 

O12O4MUS/3331/22100 832,69 

72018000277 1807-00669 01/07/2018 B61271672 ICESE PREVENCION, SL O12O4MUS/3331/22799 699,09 
72018000408 1810-00697 01/10/2018 B61271672 ICESE PREVENCION, SL O12O4MUS/3331/22799 699,09 
72019000478 IF1901-00115 23/01/2019 B61271672 ICESE PREVENCION, SL O12O4MUS/3331/22799 150,12 
72019000477 IF1811-00052 30/11/2018 B61271672 ICESE PREVENCION, SL O12O4MUS/3331/22799 200,16 
72019000476 1910-00630 01/10/2019 B61271672 ICESE PREVENCION, SL O12O4MUS/3331/22799 707,47 
72019000034 1901-00755 01/01/2019 B61271672 ICESE PREVENCION, SL O12O4MUS/3331/22799 707,47 
72019000156 1904-00660 01/04/2019 B61271672 ICESE PREVENCION, SL O12O4MUS/3331/22799 707,47 
72019000330 1907-00646 01/07/2019 B61271672 ICESE PREVENCION, SL O12O4MUS/3331/22799 707,47 
72020000324 IFC2010-00418 01/10/2020 B61271672 ICESE PREVENCION, SL O12O4MUS/3331/22799 718,8 
72020000200 IFC2007-00468 01/07/2020 B61271672 ICESE PREVENCION, SL O12O4MUS/3331/22799 718,79 
72020000115 2004-00590 01/04/2020 B61271672 ICESE PREVENCION, SL O12O4MUS/3331/22799 718,8 
72020000033 2001-00667 21/01/2020 B61271672 ICESE PREVENCION, SL O12O4MUS/3331/22799 718,8 

72018000273 EMIT-21102817 01/07/2018 A50040013 INDUSTRIAL DE 
ELEVACION, SA O12O4MUS/3331/21300 796,2 

72018000410 EMIT-21104080 01/10/2018 A50040013 INDUSTRIAL DE 
ELEVACION, SA O12O4MUS/3331/21300 796,2 
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72019000487 EMIT-21104658 23/10/2019 A50040013 INDUSTRIAL DE 
ELEVACION, SA O12O4MUS/3331/21300 268,58 

72019000016 EMIT-21100278 10/01/2019 A50040013 INDUSTRIAL DE 
ELEVACION, SA O12O4MUS/3331/21300 805,75 

72019000194 EMIT-021101592 01/04/2019 A50040013 INDUSTRIAL DE 
ELEVACION, SA O12O4MUS/3331/21300 805,75 

72019000389 EMIT-21102888 01/07/2019 A50040013 INDUSTRIAL DE 
ELEVACION, SA O12O4MUS/3331/21300 805,75 

72018000031 146981 05/02/2018 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/21500 245,15 

72018000026 A-1243 09/02/2018 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/21500 -127,18 

72018000089 148882 09/04/2018 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/20300 103,64 

72018000090 148936 10/04/2018 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/21500 136,65 

72018000113 149299 04/05/2018 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/21500 137,18 

72018000139 149697 09/05/2018 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/20300 103,64 

72018000177 150232 04/06/2018 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/21500 122,54 

72018000352 150638 07/06/2018 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/20300 103,64 

72018000262 150910 03/07/2018 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/21500 152,12 

72018000276 151555 09/07/2018 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/20300 103,64 

72018000294 152062 07/08/2018 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/20300 103,64 

72018000311 152204 03/09/2018 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/21500 147,02 

72018000326 152764 10/09/2018 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/20300 103,64 

72018000406 153285 04/10/2018 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/21500 140 

72018000413 153666 09/10/2018 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/20300 103,64 

72018000459 153975 05/11/2018 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/21500 341,67 

72018000516 154474 12/11/2018 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/20300 103,64 

72018000556 155042 04/12/2018 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/21500 174,97 

72018000558 155210 07/12/2018 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/20300 103,64 

72019000580 165255 18/12/2019 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/20300 103,64 

72019000552 164890 09/12/2019 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/21500 50,87 

72019000505 164052 06/11/2019 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/20300 103,64 

72019000496 163898 05/11/2019 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/21500 88,09 

72019000482 163334 07/10/2019 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/20300 103,64 

72019000474 163143 02/10/2019 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/21500 26,33 

72019000448 162721 13/09/2019 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/20300 103,64 

72019000441 162207 03/09/2019 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/21500 122,75 

72019000422 161968 05/08/2019 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/20300 103,64 

72019000385 161448 09/07/2019 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/20300 103,64 

72019000322 160919 02/07/2019 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/21500 84,91 
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72019000277 160510 06/06/2019 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/20300 103,64 

72019000276 160317 05/06/2019 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/21500 159,25 

72019000211 159189 03/05/2019 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/21500 147,24 

72019000179 158909 09/04/2019 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/20300 103,64 

72019000120 157830 06/03/2019 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/20300 103,64 

72019000076 157409 01/03/2019 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/21500 200,7 

72019000038 157227 11/02/2019 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/20300 330,31 

72019000035 157170 08/02/2019 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/20300 103,64 

72019000030 156783 05/02/2019 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/21500 158,85 

72020000197 170123 10/07/2020 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/20300 103,64 

72020000162 169541 15/06/2020 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/20300 103,64 

72020000147 168777 12/05/2020 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/20300 103,64 

72020000131 168473 22/04/2020 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/21500 12,77 

72020000130 168385 17/04/2020 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/20300 103,64 

72020000084 167520 12/03/2020 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/20300 103,64 

72020000083 167478 12/03/2020 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/21500 53,25 

72020000048 166695 13/02/2020 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/20300 103,64 

72020000047 166627 13/02/2020 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/21500 38,93 

72020000045 166463 10/02/2020 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/21500 332,94 

72020000023 165844 16/01/2020 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/20300 103,64 

72020000014 165479 08/01/2020 A58838491 SISTEMES D'OFICINA 
INNOVA S.A. O12O4MUS/3331/21500 24,24 

            
  

69.596,27 € 
 

 

El Consell A P R O V A per 4 VOTS A FAVOR (Sres. Rosa Bertran Bartomeu, Amanda Feria Chica, 
Florencia Badia Aviño i Sr. Jordi Casals Garí)  I DOS ABSTENCIONS (Srs. Raquel López Hurtado i Eduard 
Puig Bordera) l’expedient d’aprovació del pagament de factures per a procedir a la seva regularització per 
serveis i subministraments prestats per proveïdors diversos.  
 
4. RATIFICAR L’ACORD DE LA REPRESENTACIÓ DELS TREBALLADORS I EL MUSEU, DE DATA 
03/12/2020, EN RELACIÓ A L’INCREMENT ADDICIONAL DEL 0,3%  (EXP. NÚM. PER-26/20). 
 
La direcció explica l’acord relatiu a l’increment addicional del 0,3% de la massa retributiva del personal del 
Museu de Badalona en els següents termes: 
 
Identificació de l’expedient 
 

Proposta que s’informa: 

Ratificar l’acord de la representació dels treballadors i el Museu, de 
data 03/12/2020, per autoritzar l’increment addicional del 0,3% de la 
massa retributiva de personal del Museu de Badalona, i fixar la quantia 
màxima d’aquest fons addicional i aprovar la seva distribució, en virtut 
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de l’acord adoptat per la representació dels treballadors i el Museu 
 

Òrgan que resol: Consell Rector 
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa. 
Núm. expedient PER-26/20 
Ref. Addicional MUSSG-OA_FEXP2020/000065 

 

Antecedents 
 
I.- Acord de la representació dels treballadors del Museu i la representació del Museu, de data 3 de 
desembre de 2020. 
 
II. Informe de la directora del Museu de Badalona de data 9 de desembre de 2020 que diu el següent: 
 

« Antecedents 

 

1) Vist que en data 3/12/2020, la representació dels treballadors del Museu i la del Museu han 
signat un acord que literalment diu el següent:  
 
“Acord de la representació dels treballadors del Museu i la representació del Museu, de data 3 de 
desembre de 2020, relatiu a la distribució del fons addicional previst al Reial Decret-Llei 2/2020, de 
21 de gener, d’aprovació de mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. 
 
Antecedents 
L’últim paràgraf de l’article 3.Dos del Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, d’aprovació de 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic determina, quant a 
l’increment que poden experimentar les retribucions del personal al servei del sector públic per a 
l’any 2020, la possibilitat d’autoritzar un increment addicional del 0,30 per cent de la massa salarial 
per, entre d’altres mesures, la implantació de projectes o plans de millora de la productivitat o 
l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, 
l’homologació de complements de destí o l’aportació a plans de pensions.  
Aquest increment addicional es configura, per tant, en l’esmentada regulació legal, com una 
autorització a cada Administració Pública perquè, en ús de les seves facultats pròpies de negociació 
i, en el seu cas, decisió, pugui comptar amb una dotació complementària per al finançament de 
mesures de política de personal, conforme amb la seva pròpia situació específica, a la vegada que 
ofereix orientacions, no vinculants ni limitatives, sobre les possibles finalitats de les quantitats 
derivades de l’aplicació de l’esmentat percentatge de la massa salarial. 
La representació dels treballadors manifesta que considera indispensable que el Museu de 
Badalona recompensi l’esforç d’adaptació dels/les seus/ves empleats/des a les noves condicions de 
treball derivades de la pandèmia causada per la Covid-19, ja que tots/tes els/les treballadors/es, 
d’una forma o d’una altra, han hagut de fer un esforç extra per idear noves formes de comunicació 
amb el públic, tant general com escolar, i tirar-les endavant, a més d’adaptar-se, passat el 
confinament, a la nova situació, que requereix una sèrie de controls i mesures, especialment en tot 
el que implica visites externes, que han comportat assumir tasques diferents de les habituals. 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Badalona, en sessió de data 27/10/2020, va autoritzar als òrgans 
de govern dels diferents organismes autònoms: (I) aprovar l’increment addicional del 0,30 per cent 
de les seves respectives masses salarials, (II) fixar la quantia màxima d’aquest fons addicional i, (III) 
aprovar la seva distribució, en virtut de l’acord adoptat entre cada organisme i la representació dels 
seus treballadors. 
Atesa la situació de crisi sanitària viscuda des del passat 14 de març de 2020, amb la declaració de 
l’estat d’alarma a través del Reial decret 463/2020. I atesos els diferents reials decrets de pròrroga 
de l’estat d’alarma, així com el Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat 
d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2.  
Atesos els diferents Decrets llei i les resolucions SLT/2546/2020 (15 d’octubre) i SLT/2620/2020 (25 
d’octubre) emeses per la Generalitat de Catalunya, així com les resolucions i instruccions dictades 
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per l’Ajuntament de Badalona relatives a les mesures d’organització durant l’estat de la pandèmia de 
Covid-19. 
Atesa l’especial dedicació portada a terme per tots els professionals del Museu de Badalona per 
l’adequació del centre i l’adaptació dels processos, funcions i tasques davant la pandèmia sanitària 
provocada per la Covid-19, i que aquesta especial dedicació, tal i com determina l’últim paràgraf de 
l’article 3. Dos del Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, suposa en conjunt un pla de millora de 
la productivitat i eficiència dels serveis que es presten al Museu de Badalona en el context de la 
situació epidemiològica actual i considerant que aquesta especial dedicació s’haurà de mantenir 
mentre duri la situació de pandèmia. 
 
Per això, 
 
ACORDEN 
Aprovar la distribució del fons addicional del 0,30% de la massa salarial de l’exercici 2019, fixant així 
les mesures finançades amb càrrec al mateix, tal com està previst a l’article 3.Dos del Reial Decret-
Llei 2/2020, de 21 de gener. 
 
La distribució efectiva del fons resultant de l’increment del 0,30% de la massa salarial respecte del 
personal que presta serveis al Museu de Badalona s’implementarà com a millora de la productivitat i 
eficiència, aplicat al Tram 2 del complement de productivitat especial rendiment (ER) del personal 
del Museu de Badalona, en aplicació del Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener. 
 
Aquest acord serà aplicable al personal laboral al servei del Museu de Badalona, sempre i quan 
compleixi les condicions per poder accedir al complement de productivitat especial rendiment, en 
concret, al Tram 2”. 
 
2) Atès que existeix crèdit pressupostari adequat i suficient per fer front a les despeses màximes 
que es desprenen de l’aprovació dels acords inclosos en aquesta proposta.  

 
3) Aquest import s’ajusta a allò que estableix l’art 175 apartat 2b. Del Decret 214/1990, pel qual 
s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, relatiu a l’import màxim en 
concepte de productivitat (límit import productivitat: 30% de l’import resultant de restar a la massa 
retributiva global la suma de retribucions bàsiques, complement destinació i ajuda familiar):  

 
Pressupost 2020 en pròrroga de 2019 
Total retribucions anuals 638.293,80 
Retribucions personal eventual 52.705,15 
Retribucions bàsiques 236.824,21 
Complement de destí 115.944,12 
Diferència  232.820,32 
Límit productivitat (30% de la Diferència) 69.846,10 

Productivitat compromesa anterior (prol. Jornada + ER mensual) 67.550,65 
Import expedient  1.796,66 
Marge restant de productivitat 498,79 

 
Atès l’article 8 dels Estatuts del Museu, correspon al Consell rector, l’aprovació dels convenis 
col·lectius de treball, i, per tant, qualsevol modificació.  
 
Conclusió  
 
Per tot l’exposat, per tal de ratificar l’acord aprovat per la Comissió Mixta de negociació col·lectiva 
relatiu a autoritzar l’increment addicional del 0,30% de la massa retributiva de personal laboral del 
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Museu de Badalona, en virtut de l’acord adoptat per la representació dels treballadors del Museu i la 
del Museu, de data 3 de desembre de 2020.  
 
Per tant, es proposa: 
 
1) RATIFICAR l’acord adoptat en data 3 de desembre de 2020, entre els representants dels 
treballadors del Museu i la del Museu, relatiu a l’autorització de l’increment addicional del 0,30% de 
la massa retributiva del personal laboral del Museu de Badalona, que transcrit de manera literal 
disposa el següent: 
 
“Acord de la representació dels treballadors del Museu i la representació del Museu, de data 3 de 
desembre de 2020, relatiu a la distribució del fons addicional previst al Reial Decret-Llei 2/2020, de 
21 de gener, d’aprovació de mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. 
 
Antecedents 
L’últim paràgraf de l’article 3.Dos del Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, d’aprovació de 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic determina, quant a 
l’increment que poden experimentar les retribucions del personal al servei del sector públic per a 
l’any 2020, la possibilitat d’autoritzar un increment addicional del 0,30 per cent de la massa salarial 
per, entre d’altres mesures, la implantació de projectes o plans de millora de la productivitat o 
l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, 
l’homologació de complements de destí o l’aportació a plans de pensions.  
Aquest increment addicional es configura, per tant, en l’esmentada regulació legal, com una 
autorització a cada Administració Pública perquè, en ús de les seves facultats pròpies de negociació 
i, en el seu cas, decisió, pugui comptar amb una dotació complementària per al finançament de 
mesures de política de personal, conforme amb la seva pròpia situació específica, a la vegada que 
ofereix orientacions, no vinculants ni limitatives, sobre les possibles finalitats de les quantitats 
derivades de l’aplicació de l’esmentat percentatge de la massa salarial. 
La representació dels treballadors manifesta que considera indispensable que el Museu de 
Badalona recompensi l’esforç d’adaptació dels/les seus/ves empleats/des a les noves condicions de 
treball derivades de la pandèmia causada per la Covid-19, ja que tots/tes els/les treballadors/es, 
d’una forma o d’una altra, han hagut de fer un esforç extra per idear noves formes de comunicació 
amb el públic, tant general com escolar, i tirar-les endavant, a més d’adaptar-se, passat el 
confinament, a la nova situació, que requereix una sèrie de controls i mesures, especialment en tot 
el que implica visites externes, que han comportat assumir tasques diferents de les habituals. 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Badalona, en sessió de data 27/10/2020, va autoritzar als òrgans 
de govern dels diferents organismes autònoms: (I) aprovar l’increment addicional del 0,30 per cent 
de les seves respectives masses salarials, (II) fixar la quantia màxima d’aquest fons addicional i, (III) 
aprovar la seva distribució, en virtut de l’acord adoptat entre cada organisme i la representació dels 
seus treballadors. 
Atesa la situació de crisi sanitària viscuda des del passat 14 de març de 2020, amb la declaració de 
l’estat d’alarma a través del Reial decret 463/2020. I atesos els diferents reials decrets de pròrroga 
de l’estat d’alarma, així com el Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat 
d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2.  
Atesos els diferents Decrets llei i les resolucions SLT/2546/2020 (15 d’octubre) i SLT/2620/2020 (25 
d’octubre) emeses per la Generalitat de Catalunya, així com les resolucions i instruccions dictades 
per l’Ajuntament de Badalona relatives a les mesures d’organització durant l’estat de la pandèmia de 
Covid-19. 
Atesa l’especial dedicació portada a terme per tots els professionals del Museu de Badalona per 
l’adequació del centre i l’adaptació dels processos, funcions i tasques davant la pandèmia sanitària 
provocada per la Covid-19, i que aquesta especial dedicació, tal i com determina l’últim paràgraf de 
l’article 3. Dos del Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, suposa en conjunt un pla de millora de 
la productivitat i eficiència dels serveis que es presten al Museu de Badalona en el context de la 
situació epidemiològica actual i considerant que aquesta especial dedicació s’haurà de mantenir 
mentre duri la situació de pandèmia. 
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Per això, 
 
ACORDEN 
Aprovar la distribució del fons addicional del 0,30% de la massa salarial de l’exercici 2019, fixant així 
les mesures finançades amb càrrec al mateix, tal com està previst a l’article 3.Dos del Reial Decret-
Llei 2/2020, de 21 de gener. 
 
La distribució efectiva del fons resultant de l’increment del 0,30% de la massa salarial respecte del 
personal que presta serveis al Museu de Badalona s’implementarà com a millora de la productivitat i 
eficiència, aplicat al Tram 2 del complement de productivitat especial rendiment (ER) del personal 
del Museu de Badalona, en aplicació del Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener. 
 
Aquest acord serà aplicable al personal laboral al servei del Museu de Badalona, sempre i quan 
compleixi les condicions per poder accedir al complement de productivitat especial rendiment, en 
concret, al Tram 2”. 
 
2) AUTORITZAR l’increment addicional del 0,30% de la massa salarial retributiva global del 
personal del Museu de Badalona de l’exercici 2019, en virtut de l’article 3.Dos del Reial Decret-Llei 
2/2020, de 21 de gener, d’aprovació de mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del 
sector públic, que determina que es podrà destinar per, entre d’altres mesures, a la implantació de 
projectes o plans de millora de la productivitat o l’eficiència.  
 
3) FIXAR la quantia màxima que es pot destinar a retribuir al personal d’aquest organisme durant 
l’exercici 2020, en concepte de fons addicional del 0,30% de la massa salarial retributiva global del 
personal del Museu de Badalona, en 1.796,66 euros, quantitat resultant d’aplicar el 0,30% de 
598.885,59 euros corresponent a la massa retributiva del personal del Museu de Badalona de l’any 
2019, de conformitat amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 27/10/2020. 
 
4) APROVAR la distribució del fons addicional del 0,30% de la massa salarial 2019, tal com 
preveu l’acord adoptat amb els representants dels treballadors de data 3/12/2020, que queda 
configurat com a element de millora de la productivitat aplicat al Tram 2, aprovat per acord del 
Consell Rector del Museu de data 26/02/2020, que aprova el complement de productivitat especial 
rendiment per a l’any 2020. Aquest fons addicional es distribuirà entre el personal en l’exercici 2020 
com a part d’un pla de millora de la productivitat a través del Tram 2 sempre i quan compleixi les 
condicions per poder accedir al Tram 2 del complement de Productivitat Especial Rendiment. 
 
5) ENCARREGAR a l’àrea de Recursos Humans el càlcul de l’assignació de la retribució individual 
que correspongui de conformitat amb l’acord de la representació dels treballadors del Museu i de la 
del Museu de data 3/12/2020, i l’aplicació individual dels efectes econòmics que es deriven del 
present acord pel que fa a l’abonament de l’increment addicional aplicat al Tram 2 del complement 
de productivitat Especial Rendiment de l’any 2020, que serà abonat com a nòmina del mes de 
desembre de 2020. 
 
6) Pel que fa a l’exercici 2021, APROVAR la distribució del fons addicional del 0,30% de la massa 
salarial de l’exercici 2019 tal com preveu l’acord adoptat amb la representació dels treballadors de 
data 3/12/2020, que queda configurat com a element de millora de la productivitat, aplicat al Tram 2. 
Aquesta quantia màxima fixada serà actualitzada si s’escau amb els increments que pugui establir 
la Llei de pressupostos generals de l’Estat o normativa aplicable per a l’any 2021. Aquest acord pel 
que fa a l’exercici 2021, quedarà sotmès a la condició suspensiva de l’existència de crèdit 
pressupostari adequat i suficient per fer front a aquesta despesa en l’exercici de 2021. 
 
7) DONAR compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre i bon fi de 
l’execució del precedent acord.» 

 
II.- En data 9 de desembre de 2020 la Secretària delegada del Museu de Badalona va emetre el següent 
informe:  
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« ANTECEDENTS 

 
Primer.- En data 3/12/2020, la representació dels treballadors del Museu i la del Museu han signat 
l’acord que literalment reproduït en la part que interessa diu així:  
«Aprovar la distribució del fons addicional del 0,30% de la massa salarial de l’exercici 2019, fixant 
així les mesures finançades amb càrrec al mateix, tal com està previst a l’article 3.Dos del Reial 
Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener. 
 
La distribució efectiva del fons resultant de l’increment del 0,30% de la massa salarial respecte del 
personal que presta serveis al Museu de Badalona s’implementarà com a millora de la productivitat i 
eficiència, aplicat al Tram 2 del complement de productivitat especial rendiment (ER) del personal 
del Museu de Badalona, en aplicació del Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener. 
 
Aquest acord serà aplicable al personal laboral al servei del Museu de Badalona, sempre i quan 
compleixi les condicions per poder accedir al complement de productivitat especial rendiment, en 
concret, al Tram 2”. 
 
Segon.- En data 09 de desembre de 2020 la Directora del Museu ha emès un informe on proposa el 
següent:  
 

1. RATIFICAR l’acord adoptat en data 3 de desembre de 2020, entre els representants dels 
treballadors del Museu i la del Museu, relatiu a l’autorització de l’increment addicional del 0,30% de 
la massa retributiva del personal laboral del Museu de Badalona, que transcrit de manera literal 
disposa el següent: 
 
“Acord de la representació dels treballadors del Museu i la representació del Museu, de data 3 de 
desembre de 2020, relatiu a la distribució del fons addicional previst al Reial Decret-Llei 2/2020, de 
21 de gener, d’aprovació de mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. 
 
Antecedents 
L’últim paràgraf de l’article 3.Dos del Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, d’aprovació de 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic determina, quant a 
l’increment que poden experimentar les retribucions del personal al servei del sector públic per a 
l’any 2020, la possibilitat d’autoritzar un increment addicional del 0,30 per cent de la massa salarial 
per, entre d’altres mesures, la implantació de projectes o plans de millora de la productivitat o 
l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, 
l’homologació de complements de destí o l’aportació a plans de pensions.  
Aquest increment addicional es configura, per tant, en l’esmentada regulació legal, com una 
autorització a cada Administració Pública perquè, en ús de les seves facultats pròpies de negociació 
i, en el seu cas, decisió, pugui comptar amb una dotació complementària per al finançament de 
mesures de política de personal, conforme amb la seva pròpia situació específica, a la vegada que 
ofereix orientacions, no vinculants ni limitatives, sobre les possibles finalitats de les quantitats 
derivades de l’aplicació de l’esmentat percentatge de la massa salarial. 
La representació dels treballadors manifesta que considera indispensable que el Museu de 
Badalona recompensi l’esforç d’adaptació dels/les seus/ves empleats/des a les noves condicions de 
treball derivades de la pandèmia causada per la Covid-19, ja que tots/tes els/les treballadors/es, 
d’una forma o d’una altra, han hagut de fer un esforç extra per idear noves formes de comunicació 
amb el públic, tant general com escolar, i tirar-les endavant, a més d’adaptar-se, passat el 
confinament, a la nova situació, que requereix una sèrie de controls i mesures, especialment en tot 
el que implica visites externes, que han comportat assumir tasques diferents de les habituals. 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Badalona, en sessió de data 27/10/2020, va autoritzar als òrgans 
de govern dels diferents organismes autònoms: (I) aprovar l’increment addicional del 0,30 per cent 
de les seves respectives masses salarials, (II) fixar la quantia màxima d’aquest fons addicional i, (III) 
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aprovar la seva distribució, en virtut de l’acord adoptat entre cada organisme i la representació dels 
seus treballadors. 
Atesa la situació de crisi sanitària viscuda des del passat 14 de març de 2020, amb la declaració de 
l’estat d’alarma a través del Reial decret 463/2020. I atesos els diferents reials decrets de pròrroga 
de l’estat d’alarma, així com el Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat 
d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2.  
Atesos els diferents Decrets llei i les resolucions SLT/2546/2020 (15 d’octubre) i SLT/2620/2020 (25 
d’octubre) emeses per la Generalitat de Catalunya, així com les resolucions i instruccions dictades 
per l’Ajuntament de Badalona relatives a les mesures d’organització durant l’estat de la pandèmia de 
Covid-19. 
Atesa l’especial dedicació portada a terme per tots els professionals del Museu de Badalona per 
l’adequació del centre i l’adaptació dels processos, funcions i tasques davant la pandèmia sanitària 
provocada per la Covid-19, i que aquesta especial dedicació, tal i com determina l’últim paràgraf de 
l’article 3. Dos del Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, suposa en conjunt un pla de millora de 
la productivitat i eficiència dels serveis que es presten al Museu de Badalona en el context de la 
situació epidemiològica actual i considerant que aquesta especial dedicació s’haurà de mantenir 
mentre duri la situació de pandèmia. 
 
Per això, 
 
ACORDEN 
Aprovar la distribució del fons addicional del 0,30% de la massa salarial de l’exercici 2019, fixant així 
les mesures finançades amb càrrec al mateix, tal com està previst a l’article 3.Dos del Reial Decret-
Llei 2/2020, de 21 de gener. 
 
La distribució efectiva del fons resultant de l’increment del 0,30% de la massa salarial respecte del 
personal que presta serveis al Museu de Badalona s’implementarà com a millora de la productivitat i 
eficiència, aplicat al Tram 2 del complement de productivitat especial rendiment (ER) del personal 
del Museu de Badalona, en aplicació del Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener. 
 
Aquest acord serà aplicable al personal laboral al servei del Museu de Badalona, sempre i quan 
compleixi les condicions per poder accedir al complement de productivitat especial rendiment, en 
concret, al Tram 2”. 
 

2. AUTORITZAR l’increment addicional del 0,30% de la massa salarial retributiva global del 
personal del Museu de Badalona de l’exercici 2019, en virtut de l’article 3.Dos del Reial Decret-Llei 
2/2020, de 21 de gener, d’aprovació de mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del 
sector públic, que determina que es podrà destinar per, entre d’altres mesures, a la implantació de 
projectes o plans de millora de la productivitat o l’eficiència.  
3. FIXAR la quantia màxima que es pot destinar a retribuir al personal d’aquest organisme durant 
l’exercici 2020, en concepte de fons addicional del 0,30% de la massa salarial retributiva global del 
personal del Museu de Badalona, en 1.796,66 euros, quantitat resultant d’aplicar el 0,30% de 
598.885,59 euros corresponent a la massa retributiva del personal del Museu de Badalona de l’any 
2019, de conformitat amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 27/10/2020. 
4. APROVAR la distribució del fons addicional del 0,30% de la massa salarial 2019, tal com preveu 
l’acord adoptat amb els representants dels treballadors de data 3/12/2020, que queda configurat 
com a element de millora de la productivitat aplicat al Tram 2, aprovat per acord del Consell Rector 
del Museu de data 26/02/2020, que aprova el complement de productivitat especial rendiment per a 
l’any 2020. Aquest fons addicional es distribuirà entre el personal en l’exercici 2020 com a part d’un 
pla de millora de la productivitat a través del Tram 2 sempre i quan compleixi les condicions per 
poder accedir al Tram 2 del complement de Productivitat Especial Rendiment. 
5. ENCARREGAR a l’àrea de Recursos Humans el càlcul de l’assignació de la retribució individual 
que correspongui de conformitat amb l’acord de la representació dels treballadors del Museu i de la 
del Museu de data 3/12/2020, i l’aplicació individual dels efectes econòmics que es deriven del 
present acord pel que fa a l’abonament de l’increment addicional aplicat al Tram 2 del complement 
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de productivitat Especial Rendiment de l’any 2020, que serà abonat com a nòmina del mes de 
desembre de 2020. 
6. Pel que fa a l’exercici 2021, APROVAR la distribució del fons addicional del 0,30% de la massa 
salarial de l’exercici 2019 tal com preveu l’acord adoptat amb la representació dels treballadors de 
data 3/12/2020, que queda configurat com a element de millora de la productivitat, aplicat al Tram 2. 
Aquesta quantia màxima fixada serà actualitzada si s’escau amb els increments que pugui establir la 
Llei de pressupostos generals de l’Estat o normativa aplicable per a l’any 2021. Aquest acord pel 
que fa a l’exercici 2021, quedarà sotmès a la condició suspensiva de l’existència de crèdit 
pressupostari adequat i suficient per fer front a aquesta despesa en l’exercici de 2021. 
7. DONAR compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre i bon fi de 
l’execució del precedent acord.» 
 
FONAMENTS JURÍDICS 

 
Primer.- L’últim paràgraf de l’article 3.Dos del Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, d’aprovació 
de mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, determina, quant a 
l’increment que poden experimentar les retribucions del personal al servei del sector públic per a 
l’any 2020, la possibilitat d’autoritzar un increment addicional del 0,30 per cent de la massa salarial 
per, d’entre altres mesures, la implantació de projectes o plans de millora de la productivitat o 
l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, 
l’homologació de complements de destí o l’aportació a plans de pensions.  
 
Atès que aquest increment addicional es configura, per tant, en l’esmentada regulació legal, com 
una autorització a cada Administració Pública perquè, en ús de les seves facultats pròpies de 
negociació i, en el seu cas, decisió, pugui comptar amb una dotació complementària per al 
finançament de mesures de política de personal, conforme amb la seva pròpia situació específica, a 
la vegada que ofereix orientacions, no vinculants ni limitatives, sobre les possibles finalitats de les 
quantitats derivades de l’aplicació de l’esmentat percentatge de la massa salarial. 
 
Segon.- L’article 31 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (endavant TREBEP) estableix que els 
empleats públics tenen dret a la negociació col·lectiva, representació i participació institucional per a 
la determinació de les seves condicions de treball.L’article 32 del mateix cos legal afegeix que la 
negociació col·lectiva, representació i participació dels empleats públics amb contracte laboral es 
regirà per la legislació laboral, sense perjudici dels preceptes que li són expressament d’aplicació 
del capítol IV. 

 
Tercer.- L’article 11.1 del RD Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el text refós de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), en relació al personal laboral, estableix que “És personal laboral 
aquell que, en virtut de contracte de treball formalitzat per escrit, en qualsevol de les modalitats de 
contractació de personal previstes en la legislació laboral, presta serveis retribuïts per les 
Administracions Públiques. En funció de la durada del contracte aquest podrà ésser fix, per temps 
indefinit o temporal. Les Lleis de la Funció Pública que es dictin per desenvolupar aquest Estatut 
establiran els criteris per la determinació dels llocs de treball que poden ser desenvolupats per 
personal laboral, respectant en tot cas allò establert a l’article 9.2”.  
 
L’article 27 de l’EBEP estableix que “Les retribucions del personal laboral es determinaran de 
conformitat amb la legislació laboral, el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació i el contracte de 
treball, respectant, en tot cas, allò establert a l’article 21 del present Estatut”.  
 
L’article 21 de l’EBEP relatiu a la determinació de les quanties i dels increments retributius, estableix 
que “1. Les quanties de les retribucions bàsiques i l’increment de les quanties globals de les 
retribucions complementàries dels funcionaris, així com l’increment de la massa salarial del personal 
laboral, hauran de reflexar-se per cada exercici pressupostari a la corresponent Llei de 
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Pressupostos. No podran acordar-se increments retributius que globalment suposin un increment de 
la massa salarial superior als límits fixats anualment a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat”. 
 
L’article 82 de l’Estatut dels Treballadors regulador del concepte i l’eficàcia dels convenis col·lectius 
(NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA) estableix que “1. Els convenis col·lectius, com resultat de la 
negociació desenvolupada pels representats dels treballadors i dels empresaris, constitueixen 
l’expressió de l’acord lliurement adoptat per ells en virtut de la seva autonomia col·lectiva. 2. 
Mitjançant els convenis col·lectius, i en el seu àmbit corresponent, els treballadors i empresaris 
regulen les condicions de treball i de productivitat; igualment podran regular la pau laboral a través 
de les obligacions que es pactin.” 
 
Segons l’article 37.1 de l’EBEP “seran objecte de negociació, en el seu àmbit respectiu i amb relació 
amb les competències de cada Administració pública i amb l’abast que legalment sigui procedent en 
cada cas, les següents matèries: [...] La determinació i aplicació de les retribucions complementàries 
dels funcionaris (empleats públics). Per tant, s’haurà de negociar col·lectivament en matèria 
retributiva la determinació de les concretes quanties de les retribucions complementàries que no 
vénen predeterminades en les lleis de pressupostos (STS de 24/09/1994). 
Els límits de la normal negociació col·lectiva en matèria retributiva dels funcionaris públics (empleats 
públics) estaran constituïts per: 
Les quanties de les retribucions bàsiques fixades anualment en la Llei de pressupostos. 
Els increments de les quanties globals de les retribucions complementàries fixades anualment, en la 
Llei de pressupostos. 
L’estructura retributiva establerta a l’EBEP i referida a les retribucions bàsiques (sou i triennis) i 
l’estructura retributiva establerta a la corresponent Llei de cada Administració pública, referida a les 
retribucions complementàries. 

 
La negociació col·lectiva duta a terme entre la representació dels treballadors del Museu i la del 
Museu, que s’ha materialitzat en l’acord de data 4/12/2020. 
 
Quart.- El Consell Rector del Museu de Badalona, en sessió de data 26 de febrer de 2020, va 
aprovar l’increment del 2% amb efectes 1 de gener de 2020, de les retribucions de tot el personal al 
servei del Museu de Badalona, d’acord amb les prescripcions del Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de 
gener, d’aprovació de mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.  

 
Cinquè.- Atès que el Ple de l’Ajuntament va aprovar en sessió de 27/10/2020 que la massa salarial 
del personal del Museu de Badalona per a l’any 2019 és de 598.885,59 euros, de conformitat amb 
l’informe emès en data 21/09/2020 per la Direcció del Museu. 
 
Vist que que el Ple de l’Ajuntament va acordar en la mateixa sessió de data 27/10/2020, 
AUTORITZAR els òrgans de govern dels diferents organismes autònoms: (I) aprovar l’increment 
addicional del 0,30 per cent de les seves respectives masses salarials, (II) fixar la quantia màxima 
d’aquest fons addicional i, (III) aprovar la seva distribució, en virtut de l’acord adoptat entre cada 
organisme i la representació dels seus treballadors. 
 
Sisè- Atès l’acord de data 03 de desembre de 2020 transcrit als antecedents d’aquest informe entre 
la representació dels treballadors del Museu i la del Museu d’aprovar la distribució del fons 
addicional del 0,30% de la massa salarial de l’exercici 2019, fixant així les mesures finançades amb 
càrrec al mateix, tal com està previst a l’article 3. Dos del Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener. 
 
Setè.- Atès l’informe-proposta de  data 09 de desembre de 2020  transcrit als antecedents d’aquest 
de la Directora on entre d’altres, es fixa la quantia màxima que es pot destinar a retribuir al personal 
d’aquest organisme durant l’exercici 2020, en concepte de fons addicional del 0,30% de la massa 
salarial retributiva global del personal del Museu de Badalona, és de 1.796.66 euros, quantitat 
resultant d’aplicar el 0,30% de 598.885,59 euros corresponent a la massa retributiva del personal 
laboral de l’any 2019.  
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Atès que aquest import s’ajusta a allò que estableix l’art 175 apartat 2b. Del Decret 214/1990, pel 
qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, relatiu a l’import màxim en 
concepte de productivitat (límit import productivitat: 30% de l’import resultant de restar a la massa 
retributiva global la suma de retribucions bàsiques, complement destinació i ajuda familiar). 
 
Vuitè.- Atès que existeix crèdit pressupostari adequat i suficient per fer front a les despeses 

màximes que es desprenen de l’aprovació dels acords inclosos en aquesta proposta.  

Novè.- Atès que de conformitat amb l’article 214 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, procedeix la fiscalització 
prèvia per part de la Intervenció municipal. 
 
Desè.- El Consell Rector és l’òrgan competent per aprovar aquesta proposta, de conformitat amb el 
següent: 
 
Els articles 22.2 lletra i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local i 
l’article 52.2 lletra j) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya regulen que correspon al Ple fixar la quantia de les retribucions complementàries 
fixes i periòdiques dels funcionaris, de conformitat amb l’article 54.h) del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol pel que s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, i es requereix el vot 
favorable de la majoria simple del número legal dels membres de la corporació per a l’adopció de 
l’acord (art. 114 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril). 
 
La Disposició Addicional Segona de les Bases d’Execució del Pressupost estableix: “No obstant 
l’anterior, els acords d’Organismes Autònoms referent àmpliament a propostes d’aprovació de 
complement d’especial rendiment, valoració de llocs de treball, modificació de plantilles i 
remuneracions en general que a l’Ajuntament l’òrgan d’aprovació és el Ple, en els Organismes 
Autònoms hauran de ser aprovats en primer lloc pel Consell d’Administració, qui proposarà a 
l’Ajuntament Ple la seva aprovació.” 
 
Atès que, de conformitat amb aquest últim paràgraf de la Disposició Addicional Segona de les 
Bases d’Execució del Pressupost,  el Ple de l’Ajuntament va acordar en data 27/10/2020: 
APROVAR la massa salarial del personal laboral del Museu de Badalona, fixant el seu import en 
598.885,59 euros, i AUTORITZAR als òrgans de govern dels diferents organismes autònoms: (I) 
aprovar l’increment addicional del 0,30 per cent de les seves respectives masses salarials, (II) fixar 
la quantia màxima d’aquest fons addicional i, (III) aprovar la seva distribució, en virtut de l’acord 
adoptat entre cada organisme i la representació dels seus treballadors.  
 
Atès l’article 8 dels Estatuts del Museu, correspon al Consell Rector, l’aprovació dels convenis 
col·lectius de treball, i, per tant, qualsevol modificació.  
 
CONCLUSIÓ 
 
Per tot l’exposat, llevat superior o millor criteri fonamentat en dret, d’acord amb els fonaments 
anteriorment exposats, i amb la fiscalització prèvia de la Intervenció Municipal, no hi ha obstacle 
d’ordre legal ni reglamentari per tal que el Consell Rector del Museu de Badalona aprovi la proposta 
de la Directora del Museu de ratificar l’acord aprovat per la Comissió Mixta de negociació col·lectiva 
relatiu a autoritzar l’increment addicional del 0,30% de la massa retributiva de personal laboral de 
d’aquest organisme, fixar la quantia màxima d’aquest fons addicional i aprovar la seva distribució, 
en virtut de l’acord adoptat per la representació dels treballadors del Museu i la del Museu, de data 
03 de desembre de 2020.» 

III.- En data 16 de desembre de 2020 la Intervenció municipal ha emès informe de reparament no suspensiu 
que consta a l’expedient que transcrit literalment diu així:  

«Vist l’expedient que es presenta a fiscalització “Ratificar l’acord de la representació dels 
treballadors i el Museu, de data 03/12/2020, per autoritzar l’increment addicional del 0,3% de la 
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massa retributiva de personal del Museu de Badalona, i fixar la quantia màxima d’aquest fons 
addicional i aprovar la seva distribució, en virtut de l’acord adoptat per la representació dels 
treballadors i el Museu”, aquesta Intervenció: 
INFORMA: 
PRIMER.- Pel que a la repercussió en l’exercici 2021  em remeto al punt Sisè de l’informe  jurídic, 
on es fa esment a què: “Aquest acord pel que fa a l’exercici 2021, quedarà sotmès a la condició 
suspensiva de l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient per fer front a aquesta despesa 
en l’exercici de 2021.”  
 

SEGON.‐ L’article 3.j del RDL 2/2020 de 21 de gener estableix: 
Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,30 por ciento de la masa salarial para, 
entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la 
eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la 
homologación de complementos de destino o la aportación a planes de pensiones. 
D’aquest redactat es dedueix que el 0,30% d’increment addicional es pot destinar a la implantació 
de plans o projectes de millora de la productivitat o l’eficiència, entre d’altres, però no a 
incrementar la retribució per aquest concepte. 
Dels acords i documentació incorporada a l’expedient, no es troba quin pla o projecte de millora de 
la productivitat s’ha implementat. 
En conseqüència, no és equivalent el reconeixement de l’aplicació del 0,3% a la productivitat, 
encara que sigui amb el Tram 2, amb la implementació de projectes de millora de la productivitat. 
CONCLUSIÓ: 
La present proposta s’informa amb reparament sense suspensió de tramitació atenent a la 
segona consideració pel següent motiu: 
En opinió de la sotasignada l’acord que es porta a aprovació no compleix l’article 3 del RDL 
2/2020.» 

Per tot l’exposat, la sotasignada Directora del Museu de Badalona, conforme a les previsions de l’article 
82.3 del reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, proposa a la vicepresidència del Museu de Badalona (per 
resolució de delegació de data 22/11/2019) que proposi al Consell rector,  l’adopció del següent ACORD:  
 

1: RATIFICAR l’acord de la representació dels treballadors i el Museu, de data 03/12/2020, per 
autoritzar l’increment addicional del 0,3% de la massa retributiva de personal del Museu de Badalona, i fixar 
la quantia màxima d’aquest fons addicional i aprovar la seva distribució, en virtut de l’acord adoptat per la 
representació dels treballadors i el Museu que transcrit de manera literal disposa el següent: 

«Acord de la representació dels treballadors del Museu i la representació del Museu, de data 3 de desembre 
de 2020, relatiu a la distribució del fons addicional previst al Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, 
d’aprovació de mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. 
Antecedents 
L’últim paràgraf de l’article 3.Dos del Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, d’aprovació de mesures 
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic determina, quant a l’increment que poden 
experimentar les retribucions del personal al servei del sector públic per a l’any 2020, la possibilitat 
d’autoritzar un increment addicional del 0,30 per cent de la massa salarial per, entre d’altres mesures, la 
implantació de projectes o plans de millora de la productivitat o l’eficiència, la revisió de complements 
específics entre llocs amb funcions equiparables, l’homologació de complements de destí o l’aportació a 
plans de pensions.  
Aquest increment addicional es configura, per tant, en l’esmentada regulació legal, com una autorització a 
cada Administració Pública perquè, en ús de les seves facultats pròpies de negociació i, en el seu cas, 
decisió, pugui comptar amb una dotació complementària per al finançament de mesures de política de 
personal, conforme amb la seva pròpia situació específica, a la vegada que ofereix orientacions, no 
vinculants ni limitatives, sobre les possibles finalitats de les quantitats derivades de l’aplicació de l’esmentat 
percentatge de la massa salarial. 
La representació dels treballadors manifesta que considera indispensable que el Museu de Badalona 
recompensi l’esforç d’adaptació dels/les seus/ves empleats/des a les noves condicions de treball derivades 
de la pandèmia causada per la Covid-19, ja que tots/tes els/les treballadors/es, d’una forma o d’una altra, 
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han hagut de fer un esforç extra per idear noves formes de comunicació amb el públic, tant general com 
escolar, i tirar-les endavant, a més d’adaptar-se, passat el confinament, a la nova situació, que requereix 
una sèrie de controls i mesures, especialment en tot el que implica visites externes, que han comportat 
assumir tasques diferents de les habituals. 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Badalona, en sessió de data 27/10/2020, va autoritzar als òrgans de 
govern dels diferents organismes autònoms: (I) aprovar l’increment addicional del 0,30 per cent de les seves 
respectives masses salarials, (II) fixar la quantia màxima d’aquest fons addicional i, (III) aprovar la seva 
distribució, en virtut de l’acord adoptat entre cada organisme i la representació dels seus treballadors. 
Atesa la situació de crisi sanitària viscuda des del passat 14 de març de 2020, amb la declaració de l’estat 
d’alarma a través del Reial decret 463/2020. I atesos els diferents reials decrets de pròrroga de l’estat 
d’alarma, així com el Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per 
contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2.  
Atesos els diferents Decrets llei i les resolucions SLT/2546/2020 (15 d’octubre) i SLT/2620/2020 (25 
d’octubre) emeses per la Generalitat de Catalunya, així com les resolucions i instruccions dictades per 
l’Ajuntament de Badalona relatives a les mesures d’organització durant l’estat de la pandèmia de Covid-19. 
Atesa l’especial dedicació portada a terme per tots els professionals del Museu de Badalona per l’adequació 
del centre i l’adaptació dels processos, funcions i tasques davant la pandèmia sanitària provocada per la 
Covid-19, i que aquesta especial dedicació, tal i com determina l’últim paràgraf de l’article 3. Dos del Reial 
Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, suposa en conjunt un pla de millora de la productivitat i eficiència dels 
serveis que es presten al Museu de Badalona en el context de la situació epidemiològica actual i 
considerant que aquesta especial dedicació s’haurà de mantenir mentre duri la situació de pandèmia. 
Per això, 
ACORDEN 
Aprovar la distribució del fons addicional del 0,30% de la massa salarial de l’exercici 2019, fixant així les 
mesures finançades amb càrrec al mateix, tal com està previst a l’article 3.Dos del Reial Decret-Llei 2/2020, 
de 21 de gener. 
La distribució efectiva del fons resultant de l’increment del 0,30% de la massa salarial respecte del personal 
que presta serveis al Museu de Badalona s’implementarà com a millora de la productivitat i eficiència, 
aplicat al Tram 2 del complement de productivitat especial rendiment (ER) del personal del Museu de 
Badalona, en aplicació del Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener. 
Aquest acord serà aplicable al personal laboral al servei del Museu de Badalona, sempre i quan compleixi 
les condicions per poder accedir al complement de productivitat especial rendiment, en concret, al Tram 2» 
2: AUTORITZAR l’increment addicional del 0,30% de la massa salarial retributiva global del 
personal del Museu de Badalona de l’exercici 2019, en virtut de l’article 3.Dos del Reial Decret-Llei 2/2020, 
de 21 de gener, d’aprovació de mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, que 
determina que es podrà destinar per, entre d’altres mesures, a la implantació de projectes o plans de millora 
de la productivitat o l’eficiència.  

3: FIXAR la quantia màxima que es pot destinar a retribuir al personal d’aquest organisme durant 
l’exercici 2020, en concepte de fons addicional del 0,30% de la massa salarial retributiva global del personal 
del Museu de Badalona, en 1.796,66 euros, quantitat resultant d’aplicar el 0,30% de 598.885,59 euros 
corresponent a la massa retributiva del personal del Museu de Badalona de l’any 2019, de conformitat amb 
l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 27/10/2020. 

4: APROVAR la distribució del fons addicional del 0,30% de la massa salarial 2019, tal com preveu 
l’acord adoptat amb els representants dels treballadors de data 3/12/2020, que queda configurat com a 
element de millora de la productivitat aplicat al Tram 2, aprovat per acord del Consell Rector del Museu de 
data 26/02/2020, que aprova el complement de productivitat especial rendiment per a l’any 2020. Aquest 
fons addicional es distribuirà entre el personal en l’exercici 2020 com a part d’un pla de millora de la 
productivitat a través del Tram 2 sempre i quan compleixi les condicions per poder accedir al Tram 2 del 
complement de Productivitat Especial Rendiment. 

5: ENCARREGAR a l’àrea de Recursos Humans el càlcul de l’assignació de la retribució individual 
que correspongui de conformitat amb l’acord de la representació dels treballadors del Museu i de la del 
Museu de data 3/12/2020, i l’aplicació individual dels efectes econòmics que es deriven del present acord 
pel que fa a l’abonament de l’increment addicional aplicat al Tram 2 del complement de productivitat 
Especial Rendiment de l’any 2020, que serà abonat com a nòmina del mes de desembre de 2020. 
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6: Pel que fa a l’exercici 2021, APROVAR la distribució del fons addicional del 0,30% de la massa 
salarial de l’exercici 2019 tal com preveu l’acord adoptat amb la representació dels treballadors de data 
3/12/2020, que queda configurat com a element de millora de la productivitat, aplicat al Tram 2. Aquesta 
quantia màxima fixada serà actualitzada si s’escau amb els increments que pugui establir la Llei de 
pressupostos generals de l’Estat o normativa aplicable per a l’any 2021. Aquest acord pel que fa a l’exercici 
2021, quedarà sotmès a la condició suspensiva de l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient per 
fer front a aquesta despesa en l’exercici de 2021. 

DONAR compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre i bon fi de l’execució del 
precedent acord. 
 
El Consell R A T I F I C A per UNANIMITAT l’acord de la representació dels treballadors i el Museu en 
relació a l’increment addicional del 0,3% de la massa retributiva del personal del Museu de Badalona. 
 
PROPOSICIONS URGENTS. 
 
NO ES PRESENTEN. 
 
PRECS I PREGUNTES.  
 
NO ES FORMULEN 
 
I, no havent-hi altres temes a tractar, la Presidència desitja Bones Festes de Nadal als membres del Consell i 
felicita al personal del Museu i els encoratja a seguir treballant en aquesta línia atès que el Museu de Badalona 
és l’entitat més ben valorada per la població i la Directora recorda que al web del Museu estan penjades les 
nadales del Concert del Conservatori. En aquests moments es dona per aixecada la sessió. 
 
Vistiplau 
La Presidència 

N’he pres raó 
La Secretària delegada 

  
  
  

 


