Secretaria General

NÚM.: 8/2020
ÒRGAN: Junta de Govern Local
SESSIÓ: Ordinària
DATA: 16 de juny de 2020
HORA: 13:00
DOCUMENT: Acta
A la sala de reunions de la quarta planta de l’edifici El Viver, a 16 de juny de 2020, es reuneix la
Junta de Govern Local en primera convocatòria.

ASSISTENTS:
Xavier García Albiol
Juan Fernández Benítez
Cristina Agüera Gago
Daniel Gracia Álvarez
Irene González Poveda
Remedios Hijano Cruzado
Leonor Martinez Lacambra
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ASSISTENTS COM A OBSERVADORS:
Han assistit d’acord amb la resolució de l’alcalde 26 maig de 2020, com a observadors/es, amb
veu però sense vot:
Christian Carneado Hernández
Oriol Lladó i Esteller
David Torrents i Mingarro

Regidor
Regidor
Regidor

PSC
ERC-A-MES
JxCB

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 7 corresponent a la sessió ordinària del dia 9 de juny de 2020.
Proposicions urgents
2. Departament Central de Contractació. Expedient: 2020/00008790R :
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació, la licitació, la despesa i l’ obertura del
procediment obert sotmès a regulació harmonitzada amb tramitació ordinària per mitjans
electrònics per tal d’adjudicar el contracte de subministrament, a títol d’arrendament sense
opció de compra, posada en marxa i manteniment inclosos, de 92 fotocopiadores (equips
multifunció) i 2 impressores per a la renovació i actualització del parc maquinari de
l’Ajuntament de Badalona, dividit en 7 lots.
3. Departament de Comerç. Expedient: 2020/00007807F :
Aprovar l’expedient de traspàs de les parades núm. 34-35 del Mercat municipal de La Salut,
per exercir l’activitat de venda de peix.
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Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta número 7 corresponent a la sessió ordinària del dia 9 de juny de 2020.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió ordinària del dia 9 de
juny de 2020.
Proposicions urgents
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no ha pogut ser objecte d’estudi
permenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat amb
l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que disposa l’article 92.2
del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en què porti incorporat l’informe jurídic.
2. Departament Central de Contractació Expedient: 2020/00008790R :
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació, la licitació, la despesa i l’ obertura
del procediment obert sotmès a regulació harmonitzada amb tramitació ordinària per
mitjans electrònics per tal d’adjudicar el contracte de subministrament, a títol
d’arrendament sense opció de compra, posada en marxa i manteniment inclosos, de 92
fotocopiadores (equips multifunció) i 2 impressores per a la renovació i actualització del
parc maquinari de l’ Ajuntament de Badalona, dividit en 7 lots.
RESOLUCIÓ
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte:

Òrgan que resol:
Caràcter de la resolució:
Expedient:

Aprovació de l’expedient de contractació, la licitació, la
despesa i l’ obertura del procediment obert sotmès a
regulació harmonitzada amb tramitació ordinària per mitjans
electrònics
per
tal
d’adjudicar
el
contracte
de
subministrament, a títol d’arrendament sense opció de
compra, posada en marxa i manteniment inclosos, de 92
fotocopiadores (equips multifunció) i 2 impressores per a la
renovació i actualització del parc maquinari de l’ Ajuntament
de Badalona, dividit en 7 lots.
La Junta de Govern Local
Exhaureix la via administrativa
2020/00008790R

Antecedents
1.- En data 6 de març de 2020 es va acabar de recopil·lar al Departament Central de
Contractació la redacció definitiva de la següent documentació tècnica, provinent del
Departament de Compres i la regidoria d’aquest Àmbit:
- Resolució de data 3 de març de 2020 de la 2a tinenta d’alcalde, regidora de l’Àmbit de
Recursos Interns, Habitatge i Salut mitjançant la qual s’ ordena incoar l’ expedient administratiu
que correspongui en ares a adjudicar el contracte de subministrament que constitueix l’ objecte
d’aquest document, dividit en 7 lots.
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- Informe tècnic de motivació emès en data 4 de març de 2020 pel cap del Departament de
Compres en què es justifica per part de l’ esmentat Departament la necessitat i idoneïtat de la
contractació que es proposa realitzar per tal de dotar d’equips multifunció i impressores els
diversos departaments i/o serveis municipals d’aquest Ajuntament per a la realització de llur
tasques administratives habituals i pròpies dels corresponents llocs de treball.
- Plec de prescripcions tècniques particulars emès pel cap del Departament de Compres i la
cap del Departament d’Informàtica i TIC en data 6 de març de 2020 que es proposa per regir la
realització d’aquest subministrament, l’ objecte del qual s’ ha dividit en 7 lots per a la seva
execució independent.
- Document comptable RC – datat del dia 2 de març de 2020 - que ha de servir per atendre la
despesa que s’ estima que se’n derivi de la realització d’ aquest subministrament, per import
total de 97.661,92 euros, a raó del següent detall:
- Per import de 49.312,34 euros (IVA inclòs), amb càrrec a la partida número
40729023/9220/20600 Arrendaments equips processos informació.
- Per import de 48.349,58 euros (IVA inclòs), amb càrrec a la partida número
40729023/9220/2501 Manteniment i conservació fotocopiadores.
del pressupost municipal de l’ exercici 2020 en pròrroga de l’ exercici 2019, amb el número d’
operació 12020000013189.
- Informe tècnic complementari que acompanya a l’ esmentat document comptable anterior,
emès pel cap del Departament de Compres en data 04/03/2020 on figuren les dades que s’han
tingut en compte per al càlcul de les quanties establertes que s’ estimen que se’n puguin
derivar d’ aquest contracte o contractes per a l’ any 2020, amb el corresponent detall per lots.
2.- De l’ expedient així format juntament amb el plec de clàusules administratives particulars
que es proposava per regir el contracte de referència i l’ informe jurídic que acompanyava l’
esmentat plec – elaborats ambdós documents pel Departament Central de Contractació – se’n
va donar tramesa als Departaments de Secretaria General i Intervenció Municipal per a l’
emissió dels seus preceptius informes previs en compliment del que preveu la disposició
addicional tercera, punt vuitè de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (en endavant, LCSP).
3.- Essent informat favorablement l’ expedient per la secretària accidental de la corporació en
data 10 de març de 2020, se’n va donar trasllat en la mateixa data al Departament d’Intervenció
Municipal, qui en data 22 de maig de 2020 formulà tot un seguit d’observacions mitjançant
correu electrònic que obra en l’ expedient – datat d’aquell dia - respecte el contingut dels plecs
que es proposaven per regir aquesta contractació amb els termes – a grans trets - següents:
- Al punt 3.2 del quadre resum: està malament el valor base del lot 2.També està
malament, en conseqüència, la clàusula 3.2. lot 2.
- Cal confirmació que el màxim de punts a obtenir per una empresa és 75.
- Remissió incorrecta a uns articles de la LCSP quan es parla de la solvència tècnica
tractant-se d’un subministrament.
- Necessitat de canviar la composició de la Mesa atès el canvi recent de consistori.
- La segona condició especial d’execució prevista és incorrecta en tant ja és obligació del
contractista i cal preveure el règim sancionador o de resolució per al cas que s’
incompleixin les condicions especials d’execució que finalment es prevegin.
- S’ ha d’ incloure en el plec de clàusules administratives particulars el règim sancionador
a què es refereix el plec de prescripcions tècniques particulars.
4.- En la mateixa data el Departament Central de Contractació posà en coneixement del
Departament promotor del contracte (Compres) la necessitat de canviar els plecs – tant tècnics
com administratius - amb els termes abans exposats.
5.- No ha estat fins el dia 10/06/2020 que s’ ha incorporat en l’ expedient de referència la
següent documentació tècnica:
- Informe tècnic de motivació emès pel cap del Departament de Compres en data 09/06/2020.
- Informe tècnic complementari emès pel cap abans referenciat on fa constar la paralització de
la tramitació d’aquest expedient com a conseqüència de la situació d’estat d’alarma ocasionada
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pel COVID 19 i la normativa específica dictada arran aquella situació, motiu pel qual s’ ha hagut
de reajustar la despesa que s’ estima que se’n pugui derivar per enguany del/s contracte/s
sorgit/s arran la tramitació del present procediment.
- Plec de prescripcions tècniques particulars emès pel cap abans referenciat i la cap del
Departament d’Informàtica i TIC en data 09/06/2020 que es proposa per regir el
subministrament descrit on s’ esmenen els aspectes de finançament del contracte així com
també les condicions especials d’execució arran les observacions formulades pel Departament
d’ Intervenció Municipal el propassat 22/05/2020.
6.- A la vista de la nova documentació tècnica el Departament Central de Contractació ha
elaborat el nou plec de clàusules administratives particulars que proposa per regir el contracte
de subministrament descrit, a títol d’arrendament sense opció de compra, posada en marxa i
instal·lació inclosos dividit en 7 lots, per tal d’ adjudicar-lo mitjançant procediment obert sotmès
a regulació harmonitzada i tramitació ordinària a l’ empara de les previsions de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP) així com l’informe
jurídic que l’ acompanya, tot seguit les indicacions formulades per Intervenció Municipal el
propassat 22/05/2020.
7.- La necessitat de dur a terme aquesta contractació es justifica perquè l’ Ajuntament de
Badalona ha de renovar la maquinària que constitueix l’ objecte d’ aquest contracte havent
finalitzat els contractes que fins ara regulaven aquesta tipologia de subministrament i no
disposa de mitjans personals ni tècnics propis adequats ni suficients per fer front a la seva
realització.
8.- L’ objecte del contracte el constitueix, d’acord amb l’ exposat, la realització del
subministrament
a títol d’arrendament sense opció de compra, posada en marxa i
manteniment inclosos, de 92 fotocopiadores (equips multifunció) i 2 impressores per a la
renovació i actualització del parc maquinari de l’ Ajuntament de Badalona, d’acord amb les
característiques tècniques mínimes i condicions establertes en el Plec de prescripcions
tècniques particulars regulador d’aquest contracte - dividit en els següents 7 lots per a la seva
execució independent:
Lot – 1
Lot – 2
Lot – 3
Lot – 4
Lot – 5
Lot – 6
Lot – 7

28
32
19
11
1
1
2

equips multifunció digitals làser en b/n (25 cpm)
equips multifunció digitals làser en b/n (30 cpm)
equips multifunció digitals làser en b/n (40 cpm)
equips multifunció digitals làser en b/n + color
equip multifunció digital làser en b/n + color (gran tirada).
equip multifunció digital làser en b/n (gran tirada).
impressores digitals làser en b/n.

9.-La durada d’aquest contracte s’ estableix en 48 mesos a comptar de l’ endemà de la data de
l’ acta de recepció que s’ aixequi per part del responsable del contracte per deixar constància
del lliurament dels béns objecte d’aquest contracte, la seva instal·lació i posada en marxa en el
lloc o la ubicació que s’ assenyali, sense possibilitat de pròrroga.
10.- El valor estimat del contracte és de 608.801,60 € (IVA exclòs) a raó de 553.456,00 €
l’import de l’arrendament de les màquines objecte d’aquest contracte durant la seva vigència
així com també dels consums de còpies/impressions que s’estimen durant aquesta i 55.345,60
euros, corresponent al 10% de l’import total del valor base del contracte, en concepte de
possible modificació contractual davant els supòsits expressament previstos a la prescripció 15
del plec de prescripcions tècniques particulars i amb els mateixos termes, al plec de clàusules
administratives particulars que es proposa per regir-lo.
D’acord amb el plec de prescripcions tècniques particulars que es proposa per regir aquest
contracte, en el mètode per calcular el valor estimat d’aquests lots s’ ha tingut en compte preus
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actuals de mercat de l’ arrendament de les màquines i els dels consums de còpies/impressions
que s’ estimen durant la seva vigència.
L’ elecció del mètode de càlcul de l’ esmentat import no s’ ha efectuat amb intenció de
sostreure el contracte de les normes d’adjudicació que corresponguin.
Tot això de conformitat amb els articles 99.2, 101.5 i 116.2 de la Llei de contractes del sector
públic.
11.- El pressupost base de licitació és de 669.681,76 € (a raó de 553.456 € el valor base del
contracte i 116.225,76 € en concepte d’ IVA al tipus del 21% vigent), import que es desglossa
per lots de la següent manera:
- Lot 1: 90.111,12 €, a raó de 74.472,00 € el valor base més el 21% d’IVA ( 15.639,12 €)
- Lot 2: 159.807,12 € a raó de 132.072,00 € el valor base més el 21% d’IVA (27.735,12 €)
- Lot 3: 135.152,16 € a raó de 111.696,00 € el valor base més el 21% d’IVA (23.456,16 €)
- Lot 4: 132.490,16 € a raó de 109.496,00 € el valor base més el 21% d’IVA (22.994,16 €)
- Lot 5: 120.758,00 € a raó de 99.800,00 € el valor base més el 21% d’IVA (20.958,00 €)
- Lot 6: 22.651,20 € a raó de 18.720,00 € el valor base més el 21% d’IVA (3.931,20 €)
- Lot 7: 8.712,00 € a raó de 7.200,00 € el valor base més el 21% d’IVA (1.512,00 €)
Les dades que s’ han tingut en compte per a l’ obtenció d’aquests imports globals hi figuren a la
prescripció 7 del plec de prescripcions tècniques particulars que es proposa per regir aquest
contracte així com també en l’ annex I de l’ esmentat plec.
Aquests imports comprenen la totalitat del contracte i totes les despeses i costos accessoris
exigits per la legislació vigent que resulten d’aplicació, amb els termes de l’ esmentat plec
tècnic.
Els licitadors poden concórrer per un sol lot, per a diversos lots o per a la totalitat dels lots en
què s’ha dividit l’ objecte d’aquest contracte, no havent-se establert ni limitació de lots per als
quals concórrer ni de lots respecte als quals resultar-ne escollit adjudicatari.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els preus unitaris màxims de licitació
establerts per al concepte d’arrendament i per a les còpies/impressions de les màquines
objecte del lot o lots per al/s qual/s licita a què es refereix la prescripció 7 del plec de
prescripcions tècniques particulars, IVA exclòs, seguint el model de proposició econòmica de
l’annex I del plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte
establert per al lot de què es tracti, indicant-ne en qualsevol cas l’IVA a aplicar com a partida
independent.
-El preu ofert per al concepte arrendament ha d’incloure, no tan sols el preu dels articles, els
costos del transport, les assegurances i la remuneració compensatòria establerta per la
legislació vigent de la propietat intel·lectual, relativa al cànon de reproduccions (LPI) sinó també
la resta de tributs que es puguin originar, exclòs l’IVA d’aplicació en cada moment, que s’haurà
d’indicar com a partida independent.
-El preu ofert per còpia inclourà obligatòriament el consum de tots els fungibles i consumibles
(tret del paper i si és el cas, de les grapes) necessaris per a la realització de les còpies així com
també el manteniment total de la màquina (manteniment correctiu, manteniment preventiu,
reparació d’avaries, recanvis, peces, mà d’obra i desplaçaments).
Els preus unitaris base de licitació fixats per als conceptes esmentats són els següents per a
cadascun dels lots objecte del contracte:
Lot – 1.- 28 Equips multifunció digitals làser en b/n:
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- Preu unitari màxim de licitació per arrendament/mensual/màquina: 48,00 €, més el 21% d’IVA
(10,08 €), sent el total 58,08 €.
- Preu unitari màxim de licitació per còpia/impressió: 0,0060 €, més el 21% d’IVA (0,0013 €),
sent el total 0,0073 €.
Lot – 2.- 32 Equips multifunció digitals làser en b/n:
- Preu unitari màxim de licitació per arrendament/mensual/màquina: 62,00 €, més el 21% d’IVA
(13,02 €), sent el total 75,02 €.
- Preu unitari màxim de licitació per còpia/impressió: 0,0060 €, més el 21% d’IVA (0,0013 €),
sent el total 0,0073 €.
Lot – 3.- 19 Equips multifunció digitals làser en b/n (amb certificat digital):
- Preu unitari màxim de licitació per arrendament/mensual/màquina: 68,00 €, més el 21% d’IVA
(14,28 €), sent el total 82,28 €.
- Preu unitari màxim de licitació per còpia/impressió: 0,0060 €, més el 21% d’IVA (0,0013 €),
sent el total 0,0073 €.
Lot - 4. - 11 Equip multifunció digital làser en b/n + color:
- Preu unitari màxim de licitació per arrendament/mensual/màquina: 72,00€, més el 21% d’IVA (
15,12 €), sent el total 87,12 €.
- Preu unitari màxim de licitació per/ còpia/impressió: b/n: 0,0060 €, més el 21% d’IVA (
0,0013€) sent el total 0,0073 € i color: 0,0400 €, més el 21% d’IVA (0,0084 €) sent el total
0,0484 €.
Lot - 5. - 1 Equip multifunció digital làser en b/n + color:
- Preu unitari màxim de licitació per arrendament/mensual/màquina: 150,00€, més el 21% d’IVA
( 31,50 €), sent el total 181,50 €.
- Preu unitari màxim de licitació per/ còpia/impressió: b/n: 0,0065 €, més el 21% d’IVA (
0,0014€) sent el total 0,0079 € i color: 0,0450 €, més el 21% d’IVA (0,00945 €) sent el total
0,0545 €.
Lot – 6. -1 Equip multifunció digital làser en b/n:
- Preu unitari màxim de licitació per arrendament/mensual/màquina: 190,00 €, més el 21% d’IVA
(39,90 €), sent el total 229,90 €.
- Preu unitari màxim de licitació per còpia/impressió: 0,0040 €, més el 21% d’IVA (0,00084 €),
sent el total 0,00484 €.
Lot – 7. - 2 Impressores digitals làser de gran volum:
- Preu unitari màxim de licitació per arrendament/mensual/màquina: 35,00 €, més el 21% d’IVA
(7,35 €), sent el total 42,35 €.
- Preu unitari màxim de licitació per còpia/impressió: 0,0060 €, més el 21% d’IVA (0,0013 €),
sent el total 0,0073 €.
12.- De conformitat amb l’ exposat, el sistema de determinació de preus d’aquest contracte és
el de preus unitaris, d’acord amb la regulació de l’article 102.4 de la LCSP. Això és, el preu
definitiu del contracte serà el que resulti de multiplicar el preu adjudicat per còpia/impressió pel
número de còpies/impressions que s’ hagin realitzat amb les màquines objecte del lot de què
es tracti durant la vigència d’aquest contracte, afegint-li el preu que pel concepte arrendament
hagi resultat adjudicat un cop multiplicat pel nombre de mesos que comprèn la durada d’aquest
contracte i pel nombre de màquines que integren aquell lot.
13.- El finançament de la despesa que se’n derivi d’aquest/s contracte/s per a l’ any 2020
havent-se previst la seva entrada en vigor el dia 01/09/2020 s’ estima en un total de 55.806,81
euros (IVA inclòs) per als 7 lots en què s’ha dividit el seu objecte i s’ haurà d’atendre l’ import
de 28.178,48 euros (IVA inclòs), amb càrrec a la partida número 40729023/9220/20600
Arrendaments equips processos informació i l’ import de 27.628,33 euros (IVA inclòs), amb
càrrec a la partida número 40729023/9220/21501 Manteniment i conservació fotocopiadores,
ambdues partides del pressupost municipal de l’ exercici 2020 en pròrroga de l’ exercici 2019,
amb el número d’operació 12020000027233, figurant en l’ expedient de referència, document
comptable RC per l’import total indicat i amb càrrec a les partides assenyalades, donant-se per
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reproduït aquí el seu contingut i acompanyant-se l’ esmentat document comptable d’un informe
tècnic complementari on figura el desglòs d’aquesta despesa per lots .
Quant a la despesa que se’n pugui derivar del/s contracte/s per als futurs exercicis que
comprengui la seva execució, restarà sotmesa a la condició suspensiva de l’ existència de
crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals corresponents a aquelles futures
anualitats per atendre el seu pagament d’acord amb el que disposa l’article 174 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
14.- De l’ expedient així format se’n va donar trasllat als Departaments de Secretaria General i
Intervenció Municipal per a l’ emissió dels seus preceptius informes previs en compliment del
que preveu la disposició addicional tercera, punt vuitè de la LCSP.
Fonaments jurídics
1. El contracte es tipifica com a contracte administratiu de subministrament i es subjecta a les
regulacions de la LCSP i la normativa de desenvolupament. Les qüestions no previstes en el plec de
clàusules administratives i en el plec de prescripcions tècniques particulars reguladors d’ aquest
contracte i documentació complementària – documents que tenen naturalesa contractual - es
regulen per la LCSP en allò que tingui caràcter bàsic o no hi hagi altre regulació expressa.
2. El tipus de licitació del contracte és el que s’assenyala en el Plec de clàusules administratives

particulars que es proposa per regir aquest contracte.
3. L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per delegació de l’ alcalde segons
Resolució publicada en data 10 de juny de 2020 en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, i l’interlocutor per aquest contracte és el Departament Central de Contractació,
adscrit al Servei de Contractació, telèfon 93 4832651, correu electrònic centralcontractacio@badalona.cat i adreça a carrer Francesc Layret, números 86-90, 2a planta, 08911
Badalona.
4.L’accés al perfil de contractant de l’Ajuntament, on constarà inserida tota la informació i
documentació referents a aquest expedient de contractació, es realitza per internet a través de
la Plataforma Electrònica de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a l’enllaç
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCn&id
Cap=1678535.
5. L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària.
6.El present procediment es durà a terme a través de mitjans electrònics, per la qual cosa les ofertes
dels licitadors – que poden ser per un sol lot, per a diversos lots o per a tots els dos lots en què s’ha
dividit l’ objecte d’aquest contracte - es presentaran en el seu format a través de la Plataforma de
Contractació de la Generalitat de Catalunya.
7. El procediment d’adjudicació és el procediment obert previst a l’article 156 de la LCSP de manera
que qualsevol empresari interessat que compleixi els requisits de capacitat i solvència indicats en la
clàusula 7 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest contracte hi podrà
concórrer presentant-hi una proposició, excloent-se qualsevol mena de negociació dels termes del
contracte amb els licitadors.
8. La convocatòria de la licitació es farà mitjançant enviament d’ un anunci al Diari Oficial de la Unió
Europea i publicació en el Perfil de contractant d’ aquest Ajuntament, de conformitat amb el que
preveu l’ article 135.1 de la LCSP.
9.L’òrgan d’assistència per a l’adjudicació del contracte, que decidirà l’admissió o inadmissió dels
candidats o licitadors, avaluarà les ofertes admeses i proposarà l’adjudicació del contracte és la
Mesa de Contractació de l’ Ajuntament de Badalona.
10. A l’ expedient s’acompanya el Plec de clàusules administratives particulars, elaborat per la
sotasignada, que es proposa per regir aquest contracte. El seu contingut s’ajusta a les necessitats
de gestió i a les exigències de procediment, en particular, al previst a l’article 122 de la LCSP i 67 del
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, així com al plec de
clàusules administratives generals vigents, en tot allò que no s’oposi a la legislació bàsica estatal de

contractació pública i a la nova normativa comunitària en matèria de contractació.
11. D’acord amb el que preveu la disposició addicional tercera, punt vuitè de la LCSP, que
conté normes específiques de contractació per les entitats locals, l’aprovació del Plec de
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clàusules administratives particulars ha estat precedida dels informes del secretari general i de
l’interventor municipal.
12. 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.
PRIMER.- APROVAR el Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives
particulars que conformen l’expedient de contractació indexat amb el número 2020/00008790R
corresponent al contracte de subministrament, a títol d’arrendament sense opció de compra,
posada en marxa i manteniment inclosos, de 92 fotocopiadores (equips multifunció) i 2
impressores per a la renovació i actualització del parc maquinari de l’ Ajuntament de Badalona,
dividit en els següents 7 lots per a la seva execució independent:
Lot – 1
Lot – 2
Lot – 3
Lot – 4
Lot – 5
Lot – 6
Lot – 7

28
32
19
11
1
1
2

equips multifunció digitals làser en b/n (25 cpm)
equips multifunció digitals làser en b/n (30 cpm)
equips multifunció digitals làser en b/n (40 cpm)
equips multifunció digitals làser en b/n + color
equip multifunció digital làser en b/n + color (gran tirada).
equip multifunció digital làser en b/n (gran tirada).
impressores digitals làser en b/n.

D’acord amb les característiques tècniques mínimes i les condicions establertes en el Plec de
prescripcions tècniques particulars regulador d’aquest contracte per una durada de 48 mesos a
comptar de l’ endemà de la data de l’ acta de recepció que s’ aixequi per part del responsable
del contracte per deixar constància del lliurament dels béns objecte d’aquest contracte, la seva
instal·lació i posada en marxa en el lloc o la ubicació que s’ assenyali, sense possibilitat de
pròrroga i amb un pressupost base de licitació de 669.681,76 € (a raó de 553.456 € el valor
base del contracte i 116.225,76 € en concepte d’ IVA al tipus del 21% vigent), import que es
desglossa per lots de la següent manera:
- Lot 1: 90.111,12 €, a raó de 74.472,00 € el valor base més el 21% d’IVA ( 15.639,12 €)
- Lot 2: 159.807,12 € a raó de 132.072,00 € el valor base més el 21% d’IVA (27.735,12 €)
- Lot 3: 135.152,16 € a raó de 111.696,00 € el valor base més el 21% d’IVA (23.456,16 €)
- Lot 4: 132.490,16 € a raó de 109.496,00 € el valor base més el 21% d’IVA (22.994,16 €)
- Lot 5: 120.758,00 € a raó de 99.800,00 € el valor base més el 21% d’IVA (20.958,00 €)
- Lot 6: 22.651,20 € a raó de 18.720,00 € el valor base més el 21% d’IVA (3.931,20 €)
- Lot 7: 8.712,00 € a raó de 7.200,00 € el valor base més el 21% d’IVA (1.512,00 €)
SEGON.- Procedir a l’ obertura del procediment obert d’adjudicació d’aquest contracte amb
tramitació ordinària i a través de mitjans electrònics, segons allò previst a l’ article 156 de la
LCSP.
TERCER.- ATENDRE o AUTORITZAR la despesa que se’n pot derivar d’aquest/s contracte/s
per a l’ any 2020 havent-se previst la seva entrada en vigor el dia 01/09/2020 la qual s’ estima
en un total de 55.806,81 euros (IVA inclòs) per als 7 lots en què s’ha dividit el seu objecte, a raó
del detall següent: l’ import de 28.178,48 euros (IVA inclòs) amb càrrec a la partida número
40729023/9220/20600 Arrendaments equips processos informació i l’ import de 27.628,33
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euros (IVA inclòs), amb càrrec a la partida número 40729023/9220/21501 Manteniment i
conservació fotocopiadores, ambdues partides del pressupost municipal de l’ exercici 2020 en
pròrroga de l’ exercici 2019, amb el número d’operació 12020000027233, figurant en l’expedient
de referència, document comptable RC per l’import total indicat i amb càrrec a les partides
assenyalades, donant-se per reproduït aquí el seu contingut.
SOTMETRE la despesa que se’n pugui derivar del/s contracte/s per als futurs exercicis que
comprengui la seva execució, a la condició suspensiva de l’ existència de crèdit adequat i
suficient en els pressupostos municipals corresponents a aquelles futures anualitats per
atendre el seu pagament d’acord amb el que disposa l’article 174 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- Procedir a la publicació de l’anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea i
en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Badalona.
CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució al cap del Departament de Compres i a l’ Intervenció
municipal, per al seu respectiu coneixement i efectes.
SISÈ.- Contra aquest acte, els interessats podran interposar, amb caràcter potestatiu, el recurs
especial en matèria de contractació previst a l’article 44 i concordants de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, davant del Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic en el termini de 15 dies hàbils de conformitat amb el que disposat en l’article 50 de la Llei
9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Si transcorreguts dos mesos des de la interposició de l’esmentat recurs especial en matèria de
contractació no s’ha notificat resolució expressa per part del Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic , aquest es tindrà per desestimat. En aquest cas es podrà interposar, davant de la
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia Catalunya, el corresponent
recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, a comptar des del següent dia hàbil
a aquell en que va finalitzar el termini perquè el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
resolgui el recurs de especial en matèria de contractació, en la forma i amb els requisits
establertes en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
L’escrit d’interposició es pot presentar en els llocs establerts en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015 d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Tanmateix
podrà presentar-se davant d’aquest Ajuntament o davant del Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic
Això no obstant, els interessats podran interposar directament el recurs contenciós administratiu,
sense necessitat de la interposició prèvia del recurs especial en matèria de contractació, davant
del Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des
del següent dia hàbil a la recepció de la notificació del present acte, en la forma i amb els requisits
previstos en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
Tanmateix, poden interposar qualsevol altre que considereu pertinent.
Votació:
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 5
3. Departament de Comerç Expedient: 2020/00007807F :
Aprovar l’expedient de traspàs de les parades núm. 34-35 del Mercat municipal de La
Salut, per exercir l’activitat de venda de peix
Vist l’informe del cap del Departament de Comerç i la Directora de Mercats, amb data 2 de juny
de 2020, una part del qual diu el següent:
“L’empresa BOXINGFISH, S.L. amb NIF B64455512, representada pel senyor
amb NIF
sol·licita mitjançant instància presentada al registre de l’oficina OMD-4
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en data 11 de febrer de 2020, i amb núm. de registre general 2020007916, el traspàs dels llocs
de venda núm. 34-35 del Mercat Municipal La Salut, per un preu de 25.000,00 euros, dedicat a la
venda de peix del que n’és concessionari, a favor de la senyora
amb NIF
Consultat el llibre de registre del Mercat Municipal La Salut consta que els llocs de venda amb
número 34-35, disposen de concessió administrativa, per acord de la Junta de Govern Local de
data 24 d’abril de 2017, a favor de l’empresa BOXINGFISH, S.L. amb NIF B64455512, per a la
venda de peix. Aquestes concessions finalitzen la seva vigència i, per tant, caduquen el 15 de
desembre de 2034.
El preu convingut de traspàs entre l’empresa BOXINGFISH, S.L. i la senyora
és el correcte, i resulta convenient que aquesta activitat continuï oberta i en funcionament
com a factor de potencialitat del Mercat.
L'Ajuntament no exercitarà el dret de tempteig sobre el preu de venda de la parada que s’ha
establert entre les parts, tal i com preveu l’apartat a), de l’article 16, de la vigent Ordenança de
Mercats Municipals.
Aquest traspàs no incompleix el que s’estableix a l’article 19, de l’Ordenança de Mercats
Municipals, -cap concessionari o titulars de llocs de venda ultrapassaran els percentatges
màxims de titularitat a favor d’una mateixa persona-.
Atès que l’empresa BOXINGFISH, S.L. i la senyora
es troben al corrent
dels pagaments de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament, la Seguretat Social i
l’Agència Tributària.
Atès que l’Associació de Concessionaris del Mercat La Salut informa que l’empresa
BOXINGFISH, S.L. no té cap deute amb l’Associació.
En aplicació de l’article 5.6.1, de l’Ordenança fiscal núm. 13-, la senyora
haurà de satisfer la quantitat de 132,93 euros, pel concepte d’expedició de títols de concessions
administratives.”
FONAMENTS DE DRET
Atès el que disposa l’article 16 de l’Ordenança de Mercats, publicada en el Butlletí Oficial de la
Província, amb data 29 de gener de 2009, <<Els concessionaris podran traspassar els drets
inherents a la seva concessió en els següents casos: a)A títol onerós...A títol gratuït...Tant en
cas de transmissió per causa de mort com de cessió entre els parents esmentats en aquest
apartat, la transmissió tindrà efecte únicament per al temps restant de la concessió de l’anterior
concessionari.>>
En tot cas, aquest paràgraf resulta aplicable respecte a la duració del traspàs dels llocs de
venda núm. 34-35 del Mercat Municipal La Salut, i el seu venciment serà el 15 de desembre de
2034.
Atès que l’Ajuntament, vist l’import de la transmissió declarat a la sol·licitud de traspàs, no
exercitarà el dret de tempteig previst a l’article 16 de l’Ordenança esmentada, perquè considera
més interessant per la potenciació del mercat accedir al traspàs sol·licitat.
Atès que segons disposa l’article 16 de l’Ordenança de Mercats, els concessionaris de les parades
les podran traspassar, previ pagament de les taxes establertes a l’Ordenança Fiscal corresponent.
Atès que la competència per resoldre el present expedient recau en la Junta de Govern Local
d’acord amb l’article 3.3 de l’Ordenança de Mercats. |
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMERA.- A la vista dels antecedents existents, de les consideracions argumentades i de la
documentació aportada, es pot autoritzar a favor de la senyora
amb NIF
el traspàs de la concessió dels llocs de venda número 34-35, del Mercat Municipal La
Salut, el qual està destinat a l’activitat de venda de peix.
El període de vigència d’aquest traspàs serà per al temps que resta de les concessions i en
concret :
- Els llocs de venda núm. 34-35, les concessions caducaren el 15 de desembre 2034.
SEGONA.- L’import de les taxes, per a l’expedició de títols administratius serà de 132,93 euros.
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TERCERA.- Confeccionar un nou títol amb les dades significatives de la nova titular, de la
parada i de l’activitat desenvolupada.
QUARTA.- Cal recordar que pel que fa al lloc de venda es mantenen els requisits de venda que
s’estableix a l’article 23, de l’Ordenança de Mercats Municipals de Badalona, sobre els deures
dels titulars dels llocs de venda.
CINQUENA.- Aquesta autorització s’haurà de notificar als interessats, a l’Associació de
Concessionaris del Mercat La Salut, al director/a del Mercat Municipal La Salut, al Departament de
Gestió i Control d’ingressos de Dret Públic i al Serveis de Salut.
SISENA.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu,
i de conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el
termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació.
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la
seva notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu,
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent a aquell en què rebí la seva notificació, si aquesta fos expressa; si
no fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la
desestimació presumpta del recurs.
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.
Votació:
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 5
Precs i preguntes
No se’n va produir cap.
Final
La Presidència dona per acabada la sessió a les tretze hores i deu minuts, de la qual com a
secretària accidental dono fe.

Signatures:
CRIPTOLIB_CF_Firma secretario

CRIPTOLIB_CF_Firma
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