A C T A de la reunió
del Consell Rector
del Museu de Badalona
Núm. sessió: 7/2018
Caràcter: ordinària
Data: 5 de desembre de 2018
Horari: de les 12:10 h a les 12:30 h
Lloc: Museu de Badalona
Assistents:
Vicepresident
Jordi Subirana i Ortells
Vocals
Agnès Rotger Dunyó
Sònia Egea Pérez
Eulàlia Sabater Díaz
Enric Ferreras Renom
Miquel Casulà Masó
Miguel Angel Aguayo Pey
Directora
Margarida Abras i Pou
Secretària
Elena Leal Beltrán
Membre d’honor
Joan Villarroya i Font
HA EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA EL SR. JOAN WALTER FIBLA I EL SR. ANTONIO FLORES
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA
Ordre del dia:

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DE DATA 26 DE SETEMBRE DE 2018.
APROVACIÓ DE L’AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST DE 2019 I PLANTILLA
2019.
APROVAR L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDIT A FAVOR DE GAS
NATURAL COMERCIALITZADORA, SA (EXP. 60/D-20/18).
APROVAR L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDIT A FAVOR
D’ATYSA FACILITY SERVICES, SLU (EXP. 58/D-18/18).
DONAR COMPTE DEL COMODAT AL MUSEU D’ARENYS DE MAR D’UNA PEÇA
DEL FONS DEL MUSEU.
PROPOSICIONS URGENTS.
PRECS I PREGUNTES.

Desenvolupament de la sessió
Previ al desenvolupament dels punts de l’ordre del dia de la sessió, el Sr. Miguel
Ángel Aguayo vol que consti en acta la següent consideració:
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«La dificultat a l’hora de valorar i analitzar correctament la complexa i
habitualment amplia informació i dades que acompanyen la majoria de punts de
l’ordre del dia, en base a la premura de temps en la majoria de casos entre
convocatòries i dies de reunió. Així mateix, coincideixen habitualment, en molts
casos, en el mateix dia i horaris molt propers d’altres consells d’entitats
municipals de les que també formo part».
El sr. Subirana especifica que aquesta convocatòria s’ha formulat correctament
en temps i forma.
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR DE DATA 26 DE SETEMBRE DE 2018.
La Secretària dona compte de l’acta de la sessió del Consell anterior, celebrada el
dia 26 de setembre de 2018, que és trobada conforme i A P R O V A D A per
UNANIMITAT.

2.- APROVACIÓ DE L’AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST DE 2019 I
PLANTILLA 2019
Per part de la Directora es comenta la proposta de Pressupost i de la plantilla del
Museu per a l’exercici de 2019, que es detallen a continuació:

PROPOSTA PRESSUPOST 2019
ORGÀNIC

SUBPROG

ECONÒMIC

APLIC.PRESSSUPOSTÀRIA

DESPESES

CONCEPTE

ARTICLE

REMUNERACIONS DE
PERSONAL

CAP.1
Article
10
ALTS CÀRRECS
O12O4MU
S

3331

10100

O12O4MUS/3331/10100

O12O4MU
S

3331

10101

O12O4MUS/3331/10101

Retribucions bàsiques
personal directiu
Retribucions
complementàries
personal directiu

825.614,46
52.705,15
15.539,45

37.165,70

Article
13
PERSONAL LABORAL
O12O4MU
S

3331

13000

O12O4MUS/3331/13000

O12O4MU
S

3331

13001

O12O4MUS/3331/13001

O12O4MU
S

3331

13002

O12O4MUS/3331/13002

O12O4MU
S

3331

13200

O12O4MUS/3331/13200

Retribucions bàsiques
personal laboral
Hores extraordinàries
personal laboral fix
Retribucions
complementàries
personal laboral
Retribucions en
espècie personal
laboral

521.615,05
236.824,21
11.768,00

272.866,84

156,00

INCENTIUS AL
Article RENDIMENT I ACTIVITATS
15
EXTRAORDINÀRIES
O12O4MU
S

3331

15005

Altres conceptes del
complement
productivitat

O12O4MUS/3331/15005
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CAPÌTOL

63.973,60

0,00

O12O4MU
S

3331

15101

O12O4MUS/3331/15101

Altres gratificacions

63.973,60

Article ASSEGURANCES I
16
COTITZACIONS SOCIALS
O12O4MU
S
O12O4MU
S

3331

16000

O12O4MUS/3331/16000

Seguretat Social

3331

16204

O12O4MUS/3331/16204

Acció social

187.320,66
185.231,06
2.089,60

DESPESES CORRENTS DE
CAP. 2 BÉNS I SERVEIS
Article
20
LLOGUERS I CÀNONS
O12O4MU
S

3331

20300

O12O4MUS/3331/20300

O12O4MU
S

3331

20400

O12O4MUS/3331/20400

Arrendaments
maquinària
instal·lacions i utillatge
Arrendaments
material de transport

314.192,51
6.000,00

1.500,00
4.500,00

Article CONSERVACIÓ I
21
REPARACIÓ
O12O4MU
S
O12O4MU
S
O12O4MU
S
O12O4MU
S

3331

21200

O12O4MUS/3331/21200

3331

21300

O12O4MUS/3331/21300

3331

21500

O12O4MUS/3331/21500

3331

21600

O12O4MUS/3331/21600

Edificis i altres
construccions
Maquinària
instal·lacions
tècniques i utillatge
Mobiliari
Equips per processos
d'informació

50.250,00
20.000,00

20.000,00
2.250,00
8.000,00

MATERIAL,
Article SUBMINISTRAMENTS I
22
ALTRES

256.842,51

O12O4MU
S

3331

22000

O12O4MUS/3331/22000

O12O4MU
S

3331

22001

O12O4MUS/3331/22001

3331

22002

O12O4MUS/3331/22002

Material oficina
ordinari no
inventariable
Premsa, llibres i altres
publicacions
Material informàtic no
inventariable

3331

22100

O12O4MUS/3331/22100

Energia elèctrica

3331

22101

O12O4MUS/3331/22101

3.500,00

3331

22103

O12O4MUS/3331/22103

Aigua
Combustibles i
carburants

3331

22104

O12O4MUS/3331/22104

Vestuari de personal

1.000,00

3331

22105

O12O4MUS/3331/22105

Productes alimentaris

3.000,00

O12O4MU
S
O12O4MU
S
O12O4MU
S
O12O4MU
S
O12O4MU
S
O12O4MU
S
O12O4MU
S

7.000,00
1.000,00
3.000,00
32.500,00

500,00

3331

22110

O12O4MUS/3331/22110

O12O4MU
S

3331

22114

O12O4MUS/3331/22114

O12O4MU
S

3331

22199

O12O4MUS/3331/22199

3331

22200

O12O4MUS/3331/22200

Productes de neteja
Reproducions i altres
articles botiga
Altres
subministraments
Serveis de
telecomunicacions

3331

22201

O12O4MUS/3331/22201

Comunicacions postals

2.500,00

3331

22300

O12O4MUS/3331/22300

1.100,00

O12O4MU
S

3331

22404

O12O4MUS/3331/22404

Transports
Assegurances
resposabilitat civil
general

O12O4MU

3331

22601

O12O4MUS/3331/22601

Atencions

O12O4MU
S
O12O4MU
S
O12O4MU
S
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0,00
9.000,00
1.000,00
6.500,00

1.200,00
500,00

S

protocol·laries i
representatives

O12O4MU
S

3331

22602

O12O4MUS/3331/22602

O12O4MU
S

3331

22603

O12O4MUS/3331/22603

O12O4MU
S

3331

22605

O12O4MUS/3331/22605

3331

22606

O12O4MUS/3331/22606

3331

22612

O12O4MUS/3331/22612

3331

22699

O12O4MUS/3331/22699

O12O4MU
S
O12O4MU
S
O12O4MU
S
O12O4MU
S

3331

22700

O12O4MUS/3331/22700

O12O4MU
S

3331

22702

O12O4MUS/3331/22702

O12O4MU
S

3331

22716

O12O4MUS/3331/22716

O12O4MU
S

3331

22799

O12O4MUS/3331/22799

Publicitat i propaganda
Publicacions en diaris
oficials
Formació i
perfeccionament del
personal
Reunions,
conferències i cursos

16.000,00

Activitats culturals
Altres despeses
diverses

33.087,80

Serveis de neteja
Servei d'atenció al
públic
Serveis de
monitoratge
Altres treballs
realitzats per altres
empreses i p

54.779,97

400,00

2.500,00
3.500,00

500,00

12.000,00
34.774,74

26.000,00

Article INDEMNITZACIONS PER
23
RAÓ DEL SERVEI
O12O4MU
S

3331

23110

O12O4MUS/3331/23110

O12O4MU
S

3331

23120

O12O4MUS/3331/23120

Locomoció del
personal directiu
Locomoció del
personal no directiu

1.100,00
100,00
1.000,00

CAP. 3 DESPESES FINANCERES
Article ALTRES DESPESES
35
FINANCERES
O12O4MU
S

9341

35900

Altres despeses
financeres

O12O4MUS/9341/35900

500,00
500,00
500,00

CAP. 5 FONS DE CONTINGÈNCIA
O12O4MU
S

9290

50000

O12O4MUS/9290/50000

Fons de contingència

5.699,03
5.699,03

VARIACIÓ D'ACTIUS
CAP. 8 FINANCERS
CONCES. PRÉSTECS I
Article BESTRETES FORA DEL
83
SECTOR PÚBLIC
O12O4MU
S

3333

83002

Bestreta nòmina de
personal

O12O4MUS/3331/83002

TOTAL PRESSUPOST
DESPESES

ORGÀNIC

O12O4MU
S
O12O4MU
S

SUBPROG ECONÒMIC

APLICACIÓ
PRESSSUPOSTÀRIA

INGRESSOS
TAXES, VENDA DE BÉNS I
SERVEIS I ALTRES
CAP. 3 INGRESSOS

6.300,00

6.300,00
6.300,00
1.152.306,00

CONCEPTE

CAPÌTOL

134.000,00

O12O4MUS/34401

Serveis Museu de
Badalona

36.000,00

O12O4MUS/34402

Visites guiades Museu

65.500,00
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ARTICLE

de Badalona
O12O4MU
S
O12O4MU
S

O12O4MUS/34902

Preu públic utilització
domini públic, act. etc

O12O4MUS/36000

Vendes

8.500,00
24.000,00

TRANSFERÈNCIES
CAP. 4 CORRENTS

O12O4MUS/46100000

Transferències
corrents de
l'Ajuntament
Generalitat-Activitats
culturals
Transferències
corrents de la
Diputació

O12O4MUS/48001

Amics del Museu

O12O4MU
S

O12O4MUS/40000

O12O4MU
S

O12O4MUS/45080002

O12O4MU
S
O12O4MU
S

1.011.600,00

1.003.600,00
0,00

0,00
8.000,00

INGRESSOS
CAP. 5 PATRIMONIALS
O12O4MU
S

O12O4MUS/52000

O12O4MU
S

O12O4MUS/52100

Interessos financers
Interessos de bestretes
al personal

406,00
250,00
156,00

VARIACIÓ D'ACTIUS
CAP. 8 FINANCERS
O12O4MU
S

O12O4MUS/83002

Bestretes al personal
TOTAL PRESSUPOST
INGRESSOS

6.300,00
6.300,00
1.152.306,00

RESUM DESPESES PER
ÀREES DE DESPESA

3331

3331

9341

9341

9290

9290

Museu de Badalona
Administració
financera
Imprevistos,situacions
transitòries,
conting.ejec.

1.146.106,97

TOTAL

1.152.306,00

CAP. 2

RESUM DESPESES PER
CAPÍTOLS
REMUNERACIONS DE
PERSONAL
DESPESES CORRENTS DE
BÉNS I SERVEIS

CAP. 3

DESPESES FINANCERES

CAP. 5

FONS DE CONTINGÈNCIA
VARIACIÓ D'ACTIUS
FINANCERS

CAP.1

CAP. 8

TOTAL

CAP. 3
CAP. 4
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RESUM INGRESSOS PER
CAPÍTOLS
TAXES, VENDA DE BÉNS I
SERVEIS I ALTRES
INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS

500,00

5.699,03

825.614,46
314.192,51
500,00
5.699,03
6.300,00
1.152.306,00

134.000,00
1.011.600,00

CAP. 5
CAP. 8

INGRESSOS
PATRIMONIALS
VARIACIÓ D'ACTIUS
FINANCERS

406,00
6.300,00

TOTAL

1.152.306,00

PERSONAL AL SERVEI DEL MUSEU DE BADALONA 2019
Grup

Places

Vacants

A1

7

1

A2

1

1

C1

3

2

Auxiliar tècnic/a administratiu/va

C2

2

1

Cap de manteniment i consergeria

C2

2

0

AP

1

1

A1

1

1

PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superiors
Tècnic/a superior
Tècnics/ques de grau mitjà
Tècnic de grau mitjà
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/va
Auxiliars tècnics/ques

Personal d’oficis
Ordenança
PERSONAL EVENTUAL
Direcció

La Directora comenta que el capítol 1 augmenta per despeses financeres i al
cpítol 2 es reforcen les activitats i s’obre un apartat per a fer el concurs dels
audiovisuals de la Casa de l’Heura. El sr. Aguayo pregunta si hi ha partida pel
Turó d’en Boscà i el Sr. Subirana respon que en concret no però hi ha partida
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genèrica que és la d’edificis i altres construccions i el Sr. Subirana diu que no és
un pressupost tancat.
El Consell A P R O V A PER 4 VOTS A FAVOR I 3 ABSTENCIONS els acords
proposats.

3. APROVAR L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDIT A FAVOR DE
GAS NATURAL COMERCIALITZADORA, SA (EXP. 60/D-20/18).
La Directora del Museu explica la proposta d’aprovar l’expedient de
reconeixement de crèdit a favor de Gas Natural Comercialitzadora, SA, en els
següents termes:
“Identificació de l’expedient
Tipus de document
Expedient

Proposta d’acord al Consell d’Administració
60/D-20/18

Òrgan que resol

Consell Rector

Objecte

Aprovar reconeixements de crèdit per enriquiment injust a l’any 2018 i les
corresponents factures.

Antecedents
1. En data 12/09/2018, la Directora del Museu emet un informe que proposa el següent:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,SA NlF
A61797536. i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

O12O4MUS-3331-22100

A

72018000001399

Import
6.262,95 €

SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon al subministrament, i que ha
estat conformada per la Direcció del Museu, i atès que s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Data
Codi
7201800025
8
7201800027
4
7201800029
0
7201800029
5
7201800030
2
7201800030
3
7201800030
4

Fac.

Creditor
Recep.

Descripció Codi

01/07/2018 26/07/2018 TERME DE
POTÈNCIA
PUNTA
05/07/2018 26/07/2018 TERME DE
POTÈNCIA
PUNTA
01/08/2018 02/08/2018 TERME DE
POTÈNCIA
PUNTA
06/08/2018 08/08/2018 TERME DE
POTÈNCIA
PUNTA
20/08/2018 21/08/2018 TERME DE
POTÈNCIA
PUNTA
20/08/2018 21/08/2018 TERME DE
POTÈNCIA
PUNTA
23/08/2018 24/08/2018 TERME DE
POTÈNCIA
PUNTA
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NIF

Nom

O12O4MUS/3331
/22100

A61797536

O12O4MUS/3331
/22100

A61797536

O12O4MUS/3331
/22100

A61797536

O12O4MUS/3331
/22100

A61797536

O12O4MUS/3331
/22100

A61797536

O12O4MUS/3331
/22100

A61797536

O12O4MUS/3331
/22100

A61797536

GAS NATURAL
COMERCIALIZA
DORA, SA
GAS NATURAL
COMERCIALIZA
DORA, SA
GAS NATURAL
COMERCIALIZA
DORA, SA
GAS NATURAL
COMERCIALIZA
DORA, SA
GAS NATURAL
COMERCIALIZA
DORA, SA
GAS NATURAL
COMERCIALIZA
DORA, SA
GAS NATURAL
COMERCIALIZA
DORA, SA

Total
993,69

172,70

1.145,10

224,30

741,92

90,85

118,93

7201800030
5
7201800030
9
7201800031
3
7201800031
4
7201800031
5
7201800031
6
7201800032
5

24/08/2018 25/08/2018 TERME DE
POTÈNCIA
PUNTA
01/09/2018 02/09/2018 TERME DE
POTÈNCIA
PUNTA
03/09/2018 04/09/2018 TERME DE
POTÈNCIA
PUNTA
18/06/2018 04/09/2018 TERME DE
POTÈNCIA
PUNTA
18/06/2018 04/09/2018 TERME DE
POTÈNCIA
PUNTA
18/06/2018 04/09/2018 TERME DE
POTÈNCIA
PUNTA
06/09/2018 08/09/2018 TERME DE
POTÈNCIA
PUNTA

O12O4MUS/3331
/22100

A61797536

O12O4MUS/3331
/22100

A61797536

O12O4MUS/3331
/22100

A61797536

O12O4MUS/3331
/22100

A61797536

O12O4MUS/3331
/22100

A61797536

O12O4MUS/3331
/22100

A61797536

O12O4MUS/3331
/22100

A61797536

GAS NATURAL
COMERCIALIZA
DORA, SA
GAS NATURAL
COMERCIALIZA
DORA, SA
GAS NATURAL
COMERCIALIZA
DORA, SA
GAS NATURAL
COMERCIALIZA
DORA, SA
GAS NATURAL
COMERCIALIZA
DORA, SA
GAS NATURAL
COMERCIALIZA
DORA, SA
GAS NATURAL
COMERCIALIZA
DORA, SA

181,20

991,76

164,23

193,93

166,21

880,94

197,19

6.262,95

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.
En conseqüència, el Museu de Badalona ha assumit els compromisos que es detallen a l’informe tècnic, no
podent conceptuar-se procedent d’una relació contractual que acompleixi amb tots els requisits de la Llei
9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
Totes aquestes despeses corresponen a subministraments que de no haver-se portat a terme, haguessin alterat
el funcionament diari normal dels serveis.
2. A l’expedient existeix crèdit adequat i suficient del pressupost 2018 en pròrroga del 2017 tal i com informa la
Directora:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

O12O4MUS-3331-22100

A

72018000001399

Import
6.262,95 €

Cal posar de manifest que, en l’ordenació dels compromisos detallats a l’informe tècnic, s’ha omès, per part del
departament gestor, el procediment legalment establert, al no haver-se procedit a la tramitació i formalització
dels expedients de contractació corresponents i, per tant, les prestacions s’han realitzat al marge dels requisits i
tràmits exigits legalment.
En tot cas, i com es deriva de l’informe tècnic, els tercers de bona fe han prestat els serveis correctament i els
conceptes i imports de les factures presentades es corresponen amb l’encàrrec realitzat i els costos reals dels
serveis segons l’expedient de referència.
Sense perjudici de l’obligació de pagament al tercer que ha executat les prestacions de bona fe, cal posar de
manifest la previsió legal d’eventuals responsabilitats prevista per funcionaris i autoritats en matèria de tramitació
de procediments irregulars de contractació, en els termes previstos per la Disposició Addicional 19ª del TRLCSP,
l’article 20 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques;
el Títol VII 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; l’article 28 de la Llei 19/2014, de transparència i bon govern, i altra normativa
concordant.
4. Vist l’informe jurídic de la Secretària delegada del Museu de data 12/09/2018, que conclou que es continuï
amb el tràmit, previ informe de la Intervenció General, a la vista de l’informe tècnic de data 12 de setembre de
2018, emès per la Directora del Museu, pel qual es reconeix la prestació efectiva dels serveis facturats, sense la
perceptiva tramitació administrativa, 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 per les empreses que han realitzat els serveis, 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.
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Tot això sens perjudici de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer en la tramitació de l’expedient que
provoca l’emissió de les factures indicades, conforme a les responsabilitats previstes per funcionaris i autoritats
en matèria de tramitació de procediments irregulars de contractació, en els termes previstos pel TRLCSP, l’article 20
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques; el Títol VII
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; l’article 28 de la Llei 19/2014, de transparència i bon govern, i altra normativa concordant”.

5. Vist l’informe de la intervenció municipal de data 10/10/2018 que a banda de posar de manifest el que
s’informa als informes tècnics i jurídics, diu el següent:
"
(...)
Tot i que la forma jurídica a utilitzar per l’Administració davant situacions com les que es donen al present
expedient, ha estat controvertida i informada en diferents sentits per diferents Consells Consultius,
jurisprudència del Tribunal Suprem, la utilització de la figura jurídica d’enriquiment injust ha estat acceptada
com a fórmula procedent per a la tramitació de factures en supòsits determinats com els que es presenten al
present expedient. Així es pot portar a col·lació el Dictamen 191/2015, de 18 de juny de la Comissió Jurídica
Assessora de la Generalitat de Catalunya en el qual, entre d’altres, s’indica:
“En aquest context, la doctrina consultiva ha entès que a les situacions que ens ocupen és aplicable, en concret,
el procediment de reconeixement de deute, d’acord amb la doctrina jurisprudencial sobre l’enriquiment injust,
que obliga l’Administració a abonar els serveis prestats pel contractista fora del contracte quan l’actuació
irregular, expressa o tàcita és imputable a l’Administració (per exemple, dictàmens 93/2012, 109/2012 i
110/2012 del Consell Consultiu de les Illes Balears).
En qualsevol cas, i sense perjudici de l’obligació de pagament al tercer que ha executat les prestacions, cal
posar de manifest que d’acord amb la legislació vigent, existeix la previsió legal d’eventuals
responsabilitats prevista per funcionaris i autoritats en matèria de tramitació de procediments
irregulars de contractació en els termes previstos tant per l’anterior Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (Disposició addicional dinovena) per als expedients tramitats abans del
9 de març d’enguany, com a la disposició addicional vint-i-vuitena de la vigent Llei de contractes del
Sector Públic (Llei 9/2017, de 8 de novembre) per a expedients tramitats a partir del 9 de març
d’enguany, estableixen la responsabilitat patrimonial de les autoritats i del personal al servei de les
Administracions Públiques derivada de les actuacions en matèria de contractació pública, tant per
danys causats a particulars com a la pròpia Administració, s’exigirà de conformitat al previst a la Llei 40/2015,
així com a la normativa de desenvolupament de la mateixa.
I al seu punt 2 assenyala que la infracció o aplicació indeguda dels preceptes de la Llei per part del personal al
servei de les Administracions Públiques donarà lloc a responsabilitat disciplinària, que s’exigirà conforme a la
normativa específica en la matèria.
D’altra banda i en línia amb l’anterior, altra normativa vigent incideix en la necessària adequació en la
tramitació d’expedients en matèria contractual als requisits i tràmits de la Llei reguladora d’aquesta matèria i
establint responsabilitats pel seu incompliment. Així poden citar-se, entre d’altres, les següents disposicions:
.- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació i bon govern, article 55, que dins
dels principis d’actuació d’alts càrrecs, disposa l’ajustament de la gestió i aplicació dels recursos públics a la
legalitat pressupostària i als fins per als quals s’ha concebut, i la rendició de comptes i responsabilitat de les
actuacions pròpies i dels òrgans que dirigeixen.
.- Estatut Bàsic de l’empleat públic, art. 95, 2.g) que estableix com a falta disciplinària el notori incompliment
de les funcions essencials inherents al lloc de feina o funcions encomanades.
.- Llei 39/2015, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, art. 20.1, de conformitat
amb el qual els titulars de les unitats administratives i el personal al servei de les Administracions Públiques que
tinguin al seu càrrec el despatx o resolució d’assumptes, seran responsables directes de la seva tramitació i
adoptaran mesures per a la remoció d’obstacles que impedeixin, dificultin o retardin els drets dels interessats, i
disposant allò necessari per a evitar i eliminar tota anormalitat en la tramitació de procediments.
De conformitat amb l’anterior es considera adient proposar l’obertura d’expedient informatiu o tràmit
d’informació prèvia per a tramitar les responsabilitats que, en el seu cas, podrien derivar-se de les actuacions
realitzades.”
Fonaments de dret
1. L’article 57 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques permet l’acumulació de procediments, amb unicitat en la seva resolució, quan presentin
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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.
2. D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes despeses constitueix
un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de l’efectiva prestació dels serveis o
subministraments, acreditada a l’expedient.
3. A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret
esmentat quant a l’acreditació de les despeses generades i la conformitat que n’han prestat la Directora del
Museu.
4. L’article 47 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques determina que seran nuls, entre d’altres, els actes dictats prescindint total i absolutament del
procediment legalment establert i també quan concorri qualsevol altra causa que s’estableixi expressament en
una disposició amb rang de Llei.
Per tant, havent-se prestat el servei sense contracte administratiu previ i havent-se prescindit total i
absolutament del procediment previst pel TRLCSP, aquesta omissió comportaria la nul·litat de ple dret, sense
perjudici de les indemnitzacions que puguin correspondre a qui va realitzar determinades prestacions a favor de
l’Administració pública, en aplicació de la doctrina de l’enriquiment injust.
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. En qualsevol cas, i sense perjudici de l’obligació de pagament als tercers que han executat les prestacions de
bona fe, cal posar de manifest la previsió legal d’eventuals responsabilitats prevista per funcionaris i autoritats
en matèria de tramitació de procediments irregulars de contractació, en els termes previstos pel TRLCSP;
l’article 20 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú, el RD Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, que aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (Títol VII); l’article 28 de la Llei de
Transparència i Bon Govern, i altra normativa concordant.”
9. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, els responsables dels
departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui
tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució.
10. 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.
11. 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.
Proposta de resolució
En conseqüència i d’acord amb l’article 172 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i per tal de no incórrer en un supòsit
d’enriquiment injust, es proposa que el President del Museu de Badalona proposi al Consell Rector del mateix,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,SA NlF
A61797536. i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op
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Import

O12O4MUS-3331-22100

A

72018000001399

6.262,95 €

SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon al subministrament, i que ha
estat conformada per la Direcció del Museu, i atès que s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Data
Codi
7201800025
8
7201800027
4
7201800029
0
7201800029
5
7201800030
2
7201800030
3
7201800030
4
7201800030
5
7201800030
9
7201800031
3
7201800031
4
7201800031
5
7201800031
6
7201800032
5

Fac.

Creditor
Recep.

Descripció Codi

01/07/2018 26/07/2018 TERME DE
POTÈNCIA
PUNTA
05/07/2018 26/07/2018 TERME DE
POTÈNCIA
PUNTA
01/08/2018 02/08/2018 TERME DE
POTÈNCIA
PUNTA
06/08/2018 08/08/2018 TERME DE
POTÈNCIA
PUNTA
20/08/2018 21/08/2018 TERME DE
POTÈNCIA
PUNTA
20/08/2018 21/08/2018 TERME DE
POTÈNCIA
PUNTA
23/08/2018 24/08/2018 TERME DE
POTÈNCIA
PUNTA
24/08/2018 25/08/2018 TERME DE
POTÈNCIA
PUNTA
01/09/2018 02/09/2018 TERME DE
POTÈNCIA
PUNTA
03/09/2018 04/09/2018 TERME DE
POTÈNCIA
PUNTA
18/06/2018 04/09/2018 TERME DE
POTÈNCIA
PUNTA
18/06/2018 04/09/2018 TERME DE
POTÈNCIA
PUNTA
18/06/2018 04/09/2018 TERME DE
POTÈNCIA
PUNTA
06/09/2018 08/09/2018 TERME DE
POTÈNCIA
PUNTA

NIF

Nom

O12O4MUS/3331/
22100

A61797536

O12O4MUS/3331/
22100

A61797536

O12O4MUS/3331/
22100

A61797536

O12O4MUS/3331/
22100

A61797536

O12O4MUS/3331/
22100

A61797536

O12O4MUS/3331/
22100

A61797536

O12O4MUS/3331/
22100

A61797536

O12O4MUS/3331/
22100

A61797536

O12O4MUS/3331/
22100

A61797536

O12O4MUS/3331/
22100

A61797536

O12O4MUS/3331/
22100

A61797536

O12O4MUS/3331/
22100

A61797536

O12O4MUS/3331/
22100

A61797536

O12O4MUS/3331/
22100

A61797536

GAS NATURAL
COMERCIALIZA
DORA, SA
GAS NATURAL
COMERCIALIZA
DORA, SA
GAS NATURAL
COMERCIALIZA
DORA, SA
GAS NATURAL
COMERCIALIZA
DORA, SA
GAS NATURAL
COMERCIALIZA
DORA, SA
GAS NATURAL
COMERCIALIZA
DORA, SA
GAS NATURAL
COMERCIALIZA
DORA, SA
GAS NATURAL
COMERCIALIZA
DORA, SA
GAS NATURAL
COMERCIALIZA
DORA, SA
GAS NATURAL
COMERCIALIZA
DORA, SA
GAS NATURAL
COMERCIALIZA
DORA, SA
GAS NATURAL
COMERCIALIZA
DORA, SA
GAS NATURAL
COMERCIALIZA
DORA, SA
GAS NATURAL
COMERCIALIZA
DORA, SA

Total
993,69

172,70

1.145,10

224,30

741,92

90,85

118,93

181,20

991,76

164,23

193,93

166,21

880,94

197,19

6.262,95

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 6 VOTS A FAVOR I 1 ABSTENCIÓ
l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de Gas Natural Comercialitzadora,
SA, en els termes anteriorment exposats.

4. APROVAR L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDIT A FAVOR
D’ATYSA FACILITY SERVICES, SLU (EXP. 58/D-18/18).
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La Directora del Museu explica la proposta d’aprovar l’expedient de
reconeixement de crèdit a favor d’Atysa Facility Services, SLU, en els següents
termes:

Identificació de l’expedient
“Tipus de document
Expedient
Òrgan que resol
Objecte

Proposta d’acord al Consell d’Administració
34/D-13/18
Consell Rector
Aprovar reconeixements de crèdit per enriquiment injust a l’any 2018 i les
corresponents factures.

Antecedents
1. En data 12/09/2018, la Directora del Museu emet un informe que proposa el següent:
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de ATYSA FACILITY SERVICES, SLU NlF
B61407300 i la despesa corresponent contreta a la següent partida del pressupost municipal vigent, en
pròrroga de 2017:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

O12O4MUS-3331-22700

A

72018000001395

8.802,41 €

SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon a l’execució dels serveis
realitzats, i que ha estat conformada per la Direcció del Museu, i atès que s’ha complert la normativa de
pertinent aplicació:
Núm.
Fra
181264

Data

Import

Aplic

NIF

Tercer

30/06/2018

4.421,04

O12O4MUS-3331-22700

ES-B61407300

181434

30/07/2018

2.397.57

O12O4MUS-3331-22700

ES-B61407300

181689

31/08/2018

1.983,80

O12O4MUS-3331-22700

ES-B61407300

ATYSA
FACILITY
SERVICES, SLU.
ATYSA
FACILITY
SERVICES, SLU
ATYSA
FACILITY
SERVICES, SLU

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.”
En conseqüència, el Museu de Badalona ha assumit els compromisos que es detallen a l’informe tècnic, no
podent conceptuar-se procedent d’una relació contractual que acompleixi amb tots els requisits de la Llei
9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
Totes aquestes despeses corresponen a serveis que de no haver-se portat a terme, haguessin alterat el
funcionament diari normal dels serveis.
2. A l’expedient existeix crèdit adequat i suficient del pressupost 2018 en pròrroga del 2017 tal i com informa la
Directora:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

O12O4MUS-3331-22700

A

72018000001395

8.802,41 €

Cal posar de manifest que, en l’ordenació dels compromisos detallats a l’informe tècnic, s’ha omès, per part del
departament gestor, el procediment legalment establert, al no haver-se procedit a la tramitació i formalització
dels expedients de contractació corresponents i, per tant, les prestacions s’han realitzat al marge dels requisits i
tràmits exigits legalment.
En tot cas, i com es deriva de l’informe tècnic, els tercers de bona fe han prestat els serveis correctament i els
conceptes i imports de les factures presentades es corresponen amb l’encàrrec realitzat i els costos reals dels
serveis segons l’expedient de referència.
Sense perjudici de l’obligació de pagament al tercer que ha executat les prestacions de bona fe, cal posar de
manifest la previsió legal d’eventuals responsabilitats prevista per funcionaris i autoritats en matèria de tramitació
de procediments irregulars de contractació, en els termes previstos per la Disposició Addicional 19ª del TRLCSP,
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l’article 20 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques;
el Títol VII 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; l’article 28 de la Llei 19/2014, de transparència i bon govern, i altra normativa
concordant.
4. Vist l’informe jurídic de la Secretària delegada del Museu de data 04/06/2018, que conclou que es continuï
amb el tràmit, previ informe de la Intervenció General, a la vista de l’informe tècnic de data 4 de juny de 2018,
emès per la Directora del Museu, pel qual es reconeix la prestació efectiva dels serveis facturats, sense la
perceptiva tramitació administrativa, 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 per les empreses que han realitzat els serveis, 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.
Tot això sens perjudici de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer en la tramitació de l’expedient que
provoca l’emissió de les factures indicades, conforme a les responsabilitats previstes per funcionaris i autoritats
en matèria de tramitació de procediments irregulars de contractació, en els termes previstos pel TRLCSP, l’article 20
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques; el Títol VII
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; l’article 28 de la Llei 19/2014, de transparència i bon govern, i altra normativa concordant”.

5. Vist l’informe de la intervenció municipal de data 10/10/2018 que a banda de posar de manifest el que
s’informa als informes tècnics i jurídics, diu el següent:
"
(...)
Tot i que la forma jurídica a utilitzar per l’Administració davant situacions com les que es donen al present
expedient, ha estat controvertida i informada en diferents sentits per diferents Consells Consultius,
jurisprudència del Tribunal Suprem, la utilització de la figura jurídica d’enriquiment injust ha estat acceptada
com a fórmula procedent per a la tramitació de factures en supòsits determinats com els que es presenten al
present expedient. Així es pot portar a col·lació el Dictamen 191/2015, de 18 de juny de la Comissió Jurídica
Assessora de la Generalitat de Catalunya en el qual, entre d’altres, s’indica:
“En aquest context, la doctrina consultiva ha entès que a les situacions que ens ocupen és aplicable, en concret,
el procediment de reconeixement de deute, d’acord amb la doctrina jurisprudencial sobre l’enriquiment injust,
que obliga l’Administració a abonar els serveis prestats pel contractista fora del contracte quan l’actuació
irregular, expressa o tàcita és imputable a l’Administració (per exemple, dictàmens 93/2012, 109/2012 i
110/2012 del Consell Consultiu de les Illes Balears).
En qualsevol cas, i sense perjudici de l’obligació de pagament al tercer que ha executat les prestacions, cal
posar de manifest que d’acord amb la legislació vigent, existeix la previsió legal d’eventuals
responsabilitats prevista per funcionaris i autoritats en matèria de tramitació de procediments
irregulars de contractació en els termes previstos tant per l’anterior Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (Disposició addicional dinovena) per als expedients tramitats abans del
9 de març d’enguany, com a la disposició addicional vint-i-vuitena de la vigent Llei de contractes del
Sector Públic (Llei 9/2017, de 8 de novembre) per a expedients tramitats a partir del 9 de març
d’enguany, estableixen la responsabilitat patrimonial de les autoritats i del personal al servei de les
Administracions Públiques derivada de les actuacions en matèria de contractació pública, tant per
danys causats a particulars com a la pròpia Administració, s’exigirà de conformitat al previst a la Llei 40/2015,
així com a la normativa de desenvolupament de la mateixa.
I al seu punt 2 assenyala que la infracció o aplicació indeguda dels preceptes de la Llei per part del personal al
servei de les Administracions Públiques donarà lloc a responsabilitat disciplinària, que s’exigirà conforme a la
normativa específica en la matèria.
D’altra banda i en línia amb l’anterior, altra normativa vigent incideix en la necessària adequació en la
tramitació d’expedients en matèria contractual als requisits i tràmits de la Llei reguladora d’aquesta matèria i
establint responsabilitats pel seu incompliment. Així poden citar-se, entre d’altres, les següents disposicions:
.- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació i bon govern, article 55, que dins
dels principis d’actuació d’alts càrrecs, disposa l’ajustament de la gestió i aplicació dels recursos públics a la
legalitat pressupostària i als fins per als quals s’ha concebut, i la rendició de comptes i responsabilitat de les
actuacions pròpies i dels òrgans que dirigeixen.
.- Estatut Bàsic de l’empleat públic, art. 95, 2.g) que estableix com a falta disciplinària el notori incompliment
de les funcions essencials inherents al lloc de feina o funcions encomanades.
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.- Llei 39/2015, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, art. 20.1, de conformitat
amb el qual els titulars de les unitats administratives i el personal al servei de les Administracions Públiques que
tinguin al seu càrrec el despatx o resolució d’assumptes, seran responsables directes de la seva tramitació i
adoptaran mesures per a la remoció d’obstacles que impedeixin, dificultin o retardin els drets dels interessats, i
disposant allò necessari per a evitar i eliminar tota anormalitat en la tramitació de procediments.
De conformitat amb l’anterior es considera adient proposar l’obertura d’expedient informatiu o tràmit
d’informació prèvia per a tramitar les responsabilitats que, en el seu cas, podrien derivar-se de les actuacions
realitzades.”
Fonaments de dret
1. L’article 57 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques permet l’acumulació de procediments, amb unicitat en la seva resolució, quan presentin
característiques que guardin identitat substancial o íntima connexió, sempre que sigui el mateix òrgan qui hagi
de tramitar i resoldre el procediment, com ara les obligacions relacionades a l’informe tècnic.
2. D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes despeses constitueix
un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de l’efectiva prestació dels serveis o
subministraments, acreditada a l’expedient.
3. A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret
esmentat quant a l’acreditació de les despeses generades i la conformitat que n’han prestat la Directora del
Museu.
4. L’article 47 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques determina que seran nuls, entre d’altres, els actes dictats prescindint total i absolutament del
procediment legalment establert i també quan concorri qualsevol altra causa que s’estableixi expressament en
una disposició amb rang de Llei.
Per tant, havent-se prestat el servei sense contracte administratiu previ i havent-se prescindit total i
absolutament del procediment previst pel TRLCSP, aquesta omissió comportaria la nul·litat de ple dret, sense
perjudici de les indemnitzacions que puguin correspondre a qui va realitzar determinades prestacions a favor de
l’Administració pública, en aplicació de la doctrina de l’enriquiment injust.
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. En qualsevol cas, i sense perjudici de l’obligació de pagament als tercers que han executat les prestacions de
bona fe, cal posar de manifest la previsió legal d’eventuals responsabilitats prevista per funcionaris i autoritats
en matèria de tramitació de procediments irregulars de contractació, en els termes previstos pel TRLCSP;
l’article 20 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú, el RD Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, que aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (Títol VII); l’article 28 de la Llei de
Transparència i Bon Govern, i altra normativa concordant.”
9. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, els responsables dels
departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui
tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució.
10. 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.
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11. 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.
Proposta de resolució
En conseqüència i d’acord amb l’article 172 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i per tal de no incórrer en un supòsit
d’enriquiment injust, es proposa que el President del Museu de Badalona proposi al Consell Rector del mateix,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de ATYSA FACILITY SERVICES, SLU NlF
B61407300 i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

O12O4MUS-3331-22700

A

72018000001395

8.802,41 €

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:
Núm.
Fra
181264

Data

Import

Aplic

NIF

Tercer

30/06/2018

4.421,04

O12O4MUS-3331-22700

ES-B61407300

181434

30/07/2018

2.397.57

O12O4MUS-3331-22700

ES-B61407300

181689

31/08/2018

1.983,80

O12O4MUS-3331-22700

ES-B61407300

ATYSA
FACILITY
SERVICES, SLU.
ATYSA
FACILITY
SERVICES, SLU
ATYSA
FACILITY
SERVICES, SLU

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
6 VOTS A FAVOR I 1 ABSTENCIÓ
l’expedient de reconeixement de crèdit a favor d’Atysa Facility Services, SLU, en
els termes anteriorment exposats.

5. DONAR COMPTE DEL COMODAT AL MUSEU D’ARENYS DE MAR D’UNA
PEÇA DEL FONS DEL MUSEU.
La Directora dona compte del comodat d’un casc M 26 (inv. MB 463) de la Guerra
Civil, per a l’exposició Enemic a la vista. La defensa de la costa al Maresme
1936-1939, que prepara el Museu d’Arenys de Mar i que durarà del 27 de gener
al 22 de desembre de 2019.
6. PROPOSICIONS URGENTS.
No se’n proposen.
4.- PRECS I PREGUNTES.
La Sra. Sabater pregunta pels danys causats al jardí que Quint Licini per les
obres realitzades al local situat als baixos de la finca i la Directora respon que la
piscina no s’ha vist danyada. S’han provocat danys al sostre del recinte i avui
mateix dos arquitectes de l’ajuntament faran una inspecció però ja s’està
procedint a la reparació.
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En un altre ordre de temes, el Sr. Aguayo pregunta si la carretera que porta a
Can Ruti és de la Diputació de Barcelona i el Sr. Subirana respon que creu que sí.
El Sr. Aguayo vol consultar si al projecte d’obres aprovat es contempla la
senyalització del Turó d’en Boscà. La Secretària del Museu comenta que posarà
en contacte al Sr. Aguayo amb el Cap de servei de Projectes i Control d’Obres de
l’Ajuntament per tal que pugui consultar el projecte de les obres.
I, no havent-hi altres temes a tractar, la Presidència dona per aixecada la sessió.
Vistiplau
La Presidència

N’he pres raó
La Secretària delegada

Jordi Subirana i Ortells

Elena Leal Beltrán
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