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Junta de Govern Local
Ordinària
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Acta

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

Secretari general
Interventor
Tresorer acc.

M. Dolors Sabater i Puig
José Antonio Téllez Oliva
Eulàlia Sabater Díaz
Fàtima Taleb Moussaoui
Francesc Duran i Vilalta
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Agnès Rotger i Dunyó
Àlex Mañas Ballesté
Isidre Martí i Sardà
Julián Álamo Guijarro
Jordi Crisol i González

ABSENTS
Regidora

Ma. Ángeles Gallardo Borrega

Els regidors José Antonio Téllez Oliva, Francesc Duran i Vilalta i Àlex Mañas Ballesté són
absents en iniciar la sessió i s’incorporen en el punt 5 de l’Ordre del dia abans de la votació.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 10 corresponent a la sessió ordinària del dia 3 d’abril de 2017.
Àmbit de Badalona Democràtica
2 Aprovar l'adhesió al model de Quadre de classificació de la documentació aprovat per la
Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.
3 Aprovar l'expedient de contractació, despesa, licitació i obertura del procediment obert per a
l'adjudicació del contracte de subministrament de vestuari, calçat, complements i EPI's per al
Servei de la Guàrdia Urbana i la resta personal uniformat.
4 Aprovar el desistiment del procediment de contractació endegat per a l'adjudicació del
contracte de serveis de neteja i manteniment dels espais verds, els arbres, arbustives,
entapissants i xarxes de reg del Parc de Montigalà.
5 Prendre coneixement de la situació del Inventari general de béns i drets de l'ajuntament de
Badalona.
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
6 Acceptar la sol·licitud de traspàs de les parades 34-35 del mercat municipal La Salut per a la
venda de peix.
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7 Acceptar la sol·licitud de traspàs de la parada núm 11 del mercat municipal provisional
Maignon per a la venda de fruita i verdura.
8 Acceptar la sol·licitud de traspàs del local exterior núm. 2.6 del Mercat Municipal PomarMorera per a desenvolupar l'activitat de confecció.
9 Acceptar la sol·licitud de traspàs de la parada núm 67 del mercat municipal La Salut per a la
venda de carn.
10 Acceptar la sol·licitud de traspàs de les parades 29-30 del mercat municipal Llefià per a la
venda de Bar.
11. Aprovar inicialment el Pla especial urbanístic de l'escola Maristes Champagnat.
Proposicions urgents
12. Donar compte de la sentència dictada, en data 29/03/17, pel Jutjat Contenciós Administratiu
2 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu ordinari 152/2014-M, i acordar no
interposar recurs d'apel·lació contra la mateixa.
13. Aprovació de l' adjudicació del contracte per a la prestació dels serveis d'assessorament,
mediació i administració de les pòlisses d' assegurances de l'Ajuntament de Badalona, així com
la contractació d'aquestes, dividit en 7 lots.
Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta número 10 corresponent a la sessió ordinària del dia 3 d’abril de 2017.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta que va tenir lloc el dia 3 d’abril de
2017, la qual va ser aprovada per unanimitat.

Àmbit de Badalona Democràtica
2. Aprovar l'adhesió al model de Quadre de classificació de la documentació aprovat per
la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Assumpte: Adhesió al model de Quadre de Classificació de la documentació municipal aprovat
per la Generalitat de Catalunya.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Interessats: Organització municipal
ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ
Mitjançant acord de Junta de Govern Local, adoptat en sessió d’1 de febrer de 2011, es va
aprovar inicialment el Quadre de Classificació documental (QdC) de l’Ajuntament de Badalona.
El quadre de classificació documental es l’eina que, d’una forma ordenada i estructurada,
relaciona i identifica tots els documents que l’Ajuntament pot crear o produir, sigui en una o
altra unitat orgànica, i que permet gestionar integrament el cicle de vida dels expedients i
aplicar de forma automatitzada les corresponents polítiques documentals.
La Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya ha elaborat un model de Quadre de Classificació de la
Documentació municipal (QdCM) que pugui ser utilitzat per tots els ajuntaments, facilitant així la
integració i la interoperabilitat real de dades estructurades entre diferents sistemes d’informació
de la mateixa administració o de diverses administracions.
Sobre aquesta qüestió, la tècnica de gestió documental, en data 15 de febrer de 2017, ha emès
un informe, què transcrit en la part que resulta suficient, diu el següent:
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“ (...) La llei 10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius i Documents estableix que les administracions
públiques han de disposar d’un únic sistema de gestió documental que abasti la producció, la
tramitació, el control, l’avaluació i la conservació dels documents i l’accés a aquests i en
garanteixi el tractament correcte mentre siguin utilitzats administrativament en la fase activa i
semiactiva.
L’art. 32 de l’esmentada llei d’Arxius i documents estableix que els arxius municipals defineixen,
implanten i mantenen el sistema de gestió de la documentació administrativa en fase activa i
semiactiva.
Entenem per sistema de gestió documental (SGD) el procés de l’organització destinat a garantir
la creació, el manteniment i la conservació dels documents necessaris per al desenvolupament
de les activitats que li són pròpies i es defineix mitjançant el conjunt d’eines i processos
l’objectiu dels quals és la planificació, el control, l’ús, la transferència, la conservació i
l’eliminació dels documents amb l’objectiu d’aconseguir una gestió eficaç i eficient dels
documents. (...)
D’altra banda, la Llei 40/2015, en el seu Art. 156, apartat 1, diu que es d’aplicació “L’Esquema
Nacional d’Interoperabilitat” així com les “Normes Tècniques d’Interoperabilitat” que estableixen
els principis d’interoperabilitat en l’intercanvi i conservació de la informació electrònica per part
de les Administracions Públiques.
La Generalitat de Catalunya ha estat treballant en la presentació d’un model de QdC que pugui
ser utilitzat per tots els Ajuntaments, i que faciliti la integració i la interoperabilitat real de dades
estructurades entre diferents sistemes d’informació de la mateixa Administració o de diverses
Administracions.
Els instruments que formen part del model proposat per la Generalitat són el Quadre de
Classificació, pròpiament dit, i el catàleg de processos/sèries.
La transició cap al nou model inclou l’adaptació de la documentació de l’Ajuntament de
Badalona que estigui classificada amb els codis alfanumèrics del Quadre de Classificació
inicial, que hauran d’incorporar una taula d’equivalències on es relacionin antics i nous codis.
Tanmateix, creiem que és recomanable la utilització dels nous codis en la implementació
progressiva de les eines d’administració electrònica com ara tràmits electrònics, registre
electrònic o gestió d’expedients que ara s’estan desenvolupant.
Conclusions: Atès que entre els elements que conformen un Sistema de Gestió documental,
considerem que el Quadre de Classificació Documental (QdC) és una eina rellevant i
estratègica per a la identificació i control dels documents i expedients així com pel traspàs de
dades entre les diferents Administracions, amb independència de llur suport, es per això que es
proposa l’adhesió al model de Quadre de Classificació de la documentació municipal aprovat
per la Generalitat de Catalunya.”
FONAMETS DE DRET
- Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents. L’art. 7 de l’esmentada Llei
estableix que “Totes les administracions i les entitats titulars de documents públics han de
disposar d’un únic sistema de gestió documental que garanteixi el tractament correcte dels
documents en les fases activa, semiactiva i inactiva i que permeti complir amb les obligacions
de transparència”.
Aquesta Llei va ser modificada per la Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei
10/2001, a efectes de la seva adequació al nou marc legal introduït per la Llei 19/2014. En
aquest sentit l’art. 35.1 de la Llei 10/2001, estableix que els arxius del Sistema d’Arxius de
Catalunya, entre d’altres obligacions, han de fer públics els instruments de descripció
documental que permeten localitzar la documentació de què disposen.
- Llei 19/2014, del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública y bon
govern. L’art. 5.1 d’aquesta Llei, estableix que “els subjectes obligats han de garantir la
transparència de la informació pública per mitjà d’un sistema integral d’informació i
coneixement en format electrònic, el disseny del qual s’ha de fonamentar en l’ús preferent dels
sistemes de gestió de documents públics, com a facilitadors de dades i documents autèntics,
en el marc d’interoperabilitat del sector públic” i l’art. 6 de la pròpia Llei indica que la
documentació de l’administració pública ha d’estar ordenada temàticament per a que pugui ser
localitzada de forma fàcil i intuïtiva, fixant el quadre de classificació com un instrument
facilitador d’aquesta cerca.
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- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
públiques. En l’àmbit de la regulació de l’administració electrònica l’actual Llei 39/2015 estableix
que és d’aplicació al conjunt de les administracions públiques l’Esquema Nacional
d’Interoperabilitat i les Normes Tècniques d’Interoperabilitat (NTI) que d’aquest se’n deriven.
- Decret 190/2009, de 9 de desembre, dels requisits dels arxius del Sistema d’Arxius de
Catalunya
- Atesa la potestat d’autoorganització que ostenten els municipis, segons l’article 4.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local.
Vistes les disposicions citades i d’altres d’aplicació, el sotasignat considera que, de conformitat
amb la normativa vigent, la Junta de Govern Local hauria d’aprovar la següent
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Badalona al model de Quadre de Classificació
de la Documentació Municipal (QdCM) de la Generalitat de Catalunya.
SEGON. Notificar aquest acord a la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a l’arxiu municipal.
(.../...)
ACORD
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i raonaments jurídics de la Proposta precedent, la
Junta de Govern Local RESOL de conformitat
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 6
3. Aprovar l'expedient de contractació, despesa, licitació i obertura del procediment
obert per a l'adjudicació del contracte de subministrament de vestuari, calçat,
complements i EPI's per al Servei de la Guàrdia Urbana i la resta personal uniformat.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Aprovació de l’expedient de contractació, despesa, licitació i obertura del
procediment obert per a l’adjudicació del contracte de subministrament de vestuari, calçat,
complements i equips de protecció individuals per al Servei de la Guàrdia Urbana i la resta de
personal uniformat de l’ Ajuntament de Badalona durant els anys 2017 i 2018.
Òrgan que resol: La Junta de Govern Local
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient: 58/OBR- 10/16
Antecedents
1.- En data 10 de març de 2017 el cap del Departament de Compres va emetre un informe
tècnic en què posà de manifest, entre d’ altres, la necessitat d’iniciar la tramitació d’ un
expedient administratiu en ares a contractar el subministrament de vestuari, calçat,
complements i equips de protecció individual (EPI’s) per al Servei de la Guàrdia Urbana així
com també per a la resta de personal uniformat de l’ Ajuntament de Badalona per als anys
2017 i 2018.
La necessitat de dur a terme aquesta contractació ve justificada, amb els termes de l’ esmentat
informe, per aplicació d’ allò previst en l’ article 23 del Conveni Laboral del personal de l’
Ajuntament de Badalona que determina que aquest ha de proveïr els col·lectius que es
determini amb vestuari d’estiu i d’ hivern.
2.- Aquest informe s’ acompanyava del plec de prescripcions tècniques particulars que es
proposa per regir aquest contracte, emès en la mateixa data pel cap abans referenciat, així
com també del document comptable RC que ha de servir per atendre la despesa que s’ estima
que se’n derivi d’ aquest contracte per a l’ any 2017, per un import total de 225.214,17 euros, a
raó de 59.128,54 euros amb càrrec a la partida 213-9204-22104 amb el número d’ operació
12017000009971/1 i 166.085,63 euros amb càrrec a la partida 441-1322-22104 i amb el
número d’ operació 12017000009973/1.
3.- A la vista de la documentació tècnica antecedent, la cap del Servei de Contractació va dictar
en data 17 de març de 2017 una providència d’inici d’ un expedient administratiu de tipus obert i
harmonitzat per tal d’ adjudicar el contracte de referència, l’ objecte del qual el constitueix, d’
acord amb l’ exposat, el subministrament de vestuari, calçat, complements i equips de protecció
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individual (EPI’s) per al Servei de la Guàrdia Urbana així com també per a la resta de personal
uniformat de l’ Ajuntament de Badalona per als anys 2017 i 2018, dividit en 10 lots, d’ acord
amb les condicions de realització del subministrament i característiques tècniques mínimes
previstes per aquests articles en el plec de prescripcions tècniques particulars que es proposa
per regir-lo (en endavant, PPTP) i la lletrada sotasignant de la fonamentació d’ aquest
document va elaborar el Plec de clàusules administratives particulars – datat del mateix dia –
que proposa per regir aquest contracte així com també un informe jurídic que l’ acompanyava.
De conformitat amb el que preveu la prescripció 1 del PPTP, s’ ha considerat adient dividir l’
objecte d’ aquest contracte en 10 lots, essent la seva composició la que es detalla a
continuació:
-Lot 1, format pel calçat per a la Guàrdia Urbana
-Lot 2, format per les caçadores i gorres per a la Guàrdia Urbana
-Lot 3, format pels polos, pantalons i complements per a la Guàrdia Urbana
-Lot 4, format per la uniformitat de gala per a la Guàrdia Urbana
-Lot 5, format per la uniformitat per a la unitat de ciclistes de la Guàrdia Urbana
-Lot 6, format per la uniformitat per a la unitat de motoristes de la Guàrdia Urbana
-Lot 7, format per la uniformitat, complements, de la Guàrdia Urbana
-Lot 8, format pel vestuari general del personal de serveis
-Lot 9, format pel calçat general del personal de serveis
-Lot 10, format pels equips de protecció individual (EPI’s)
4.- La durada d’ aquest contracte s’ ha fixat pel període comprès entre l’ endemà de la data de
la seva formalització i la data en què s’ aixequi per part del seu responsable – en aquest cas el
Departament de Compres en tractar-se d’ un contracte de subministrament - l’ acta de recepció
acreditativa del lliurament de la totalitat dels béns que constitueixen el seu objecte, havent-se
establert els següents terminis màxims de lliurament:
- Per a l’ any 2017: 30 dies naturals a comptar de l’endemà de la seva formalització o de la
pressa de mides en els casos en que aquesta sigui necessària.
- Per al lliurament dels béns corresponents a l’ any 2018, s’ ha establert com a data límit el dia
31 de maig de 2018.
5.- El lloc de lliurament dels béns objecte d’ aquest contracte és comú per a la totalitat de lots
abans descrits havent-se de lliurar a les dependències del Departament de Compres, ubicat al
carrer Fogars de Tordera, número 12, 08916 (Badalona).
6.- El valor estimat del contracte s’ ha establert en 405.692,06 euros i comprèn el valor base de
cadascun dels lots en què s’ha dividit el seu objecte, atenent les previsions d’ articles a
subministrar en el decurs de la vigència d’ aquest contracte (lliurament de béns l’ any 2017 i
2018) previstes per a cadascun dels lots, així com també un 10% del valor estimat d’ aquest
contracte (per un import de 40.569,20 euros) en concepte de possible modificació contractual
quan es donin els supòsits expressament previstos a la clàusula 23 del plec de clàusules
administratives particulars que es proposa per regir aquest contracte.
7.- El pressupost màxim de licitació s’ ha fixat en 467.991,71 euros (IVA inclòs al tipus del 21%
vigent), a raó de 386.770,01 euros el valor base del contracte i 81.221,70 euros en concepte d’
IVA al tipus del 21% vigent. Aquest pressupost s’ha obtingut de multiplicar els preus unitaris
establerts per a cadascun dels articles que integren els lots en què s’ ha dividit l’ objecte d’
aquest contracte pel nombre d’ aquests que és objecte de contractació en cada lot, a raó del
detall que hi figura – per lots – a la clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars
regulador d’ aquest contracte, constituint el pressupost màxim de licitació de cadascun dels lots
el següent:
- LOT 1: CALÇAT GUÀRDIA URBANA , amb un pressupost màxim de licitació de 29.080,22 €,
IVA exclòs.
- LOT 2: UNIFORMITAT GUÀRDIA URBANA CAÇADORES I GORRES, amb un pressupost
màxim de licitació de 95.055,12 € €, IVA exclòs.
- LOT 3: UNIFORMITAT GUÀRDIA URBANA: POLOS, PANTALONS I COMPLEMENTS, amb
un pressupost màxim de licitació de 143.013,80 €, IVA exclòs.
- LOT 4: UNIFORMITAT DE GALA GUÀRDIA URBANA, amb un pressupost màxim de licitació
de 11.516,50 €, IVA exclòs.
- LOT 5: UNIFORMITAT GUÀRDIA URBANA: UNITAT CICLISTES, amb un pressupost màxim
de licitació de 7.155,80 €, IVA exclòs.
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- LOT 6: UNIFORMITAT GUÀRDIA URBANA: UNITAT MOTORISTES, amb un pressupost
màxim de licitació de 3.973,32 €, IVA exclòs.
- LOT 7: UNIFORMITAT GUÀRDIA URBANA: COMPLEMENTS, amb un pressupost màxim de
licitació de 7.448,70 €, IVA exclòs.
- LOT 8: VESTUARI GENERAL PERSONAL DE SERVEIS, amb un pressupost màxim de
licitació de 54.277,79 €, IVA exclòs.
- LOT 9: CALÇAT PERSONAL DE SERVEIS, amb un pressupost màxim de licitació de
2.834,03 €, IVA exclòs.
- LOT 10: EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s), amb un pressupost màxim de
licitació de 32.414,73 €, IVA exclòs.
Els empresaris interessats en aquest procediment poden concórrer en la licitació d’un lot
només, de diversos lots o de la totalitat de lots en què s’ha dividit l’objecte d’aquest contracte,
igualant o disminuint amb les seves respectives ofertes el pressupost màxim de licitació (IVA
exclòs) establert per al/s lot/s per al/s qual/s concorrin seguint el model de proposició
econòmica que s’ estableix en l’ annex 1 del plec de clàusules administratives particulars
regulador d’ aquest contracte, indicant en tot cas l’ IVA com a partida independent.
Es considerarà que la proposta presentada pel licitador és anormal o desproporcionada si
supera en un 5% a la mitjana aritmètica dels percentatges de les baixes presentades per a
cada lot.
8.- La despesa que se’n derivi del/s contracte/s que es formalitzi/n arran la tramitació d’aquest
procediment per a l’any 2017 s’ estima en un import de 225.214,17 euros (IVA inclòs al tipus
del 21%) i s’haurà d’atendre amb càrrec a les següents partides pressupostàries del pressupost
municipal vigent en pròrroga de l’ any 2016:
- Lots 1 a 7, amb càrrec a la partida número 441-1322-22104, per un import de 166.085,63
euros (IVA inclòs al tipus del 21%).
- Lots 8 a 10, amb càrrec a la partida número 213-9204-22104, per un import de 59.128,54
euros (IVA inclòs al tipus del 21%).
Quant a la despesa que se’n pot derivar d’ aquest/s contracte/s per a l’any 2018, restarà
sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
municipal corresponent a l’ exercici indicat per atendre el seu pagament.
La manca o insuficiència de consignació econòmica per atendre el pagament que se’ n derivi
del/s contracte/s sorgits arran la tramitació d’ aquest procediment serà un supòsit constitutiu de
modificació d’ aquest/s contracte/s per aplicar-hi mesures d’ estabilitat pressupostària o de
resolució d’ aquest/s, d’ acord amb l’ establert al plec de clàusules administratives particulars
que es proposa per regir-lo/s.
9.- 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 segona, punt setè del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’ aprovà el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant,
TRLCSP), essent informat favorablement en dates 17 de març i 4 d’abril de 2017 ,
respectivament.
Fonaments jurídics
1.Aquest contracte es tipifica com un contracte administratiu ordinari de subministrament,
d’acord amb la definició dels articles 9 i 19.1 a) del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP) i es
troba sotmès a regulació harmonitzada atenent que el seu valor estimat supera els 209.000
euros a què es refereix l’ article 1 del Reglament Delegat (UE) 2015/2170 de la Comissió, de 24
de novembre de 2015, pel que es modifica la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
sobre contractació pública, i més concretament, l’ article 4 d’ aquesta Directiva, relatiu als
llindars d’ aplicació en els procediments d’ adjudicació dels contractes.
D’ acord amb l’ exposat, la publicació d’ aquesta licitació es farà efectiva en el Diari Oficial de la
Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’ Estat i en el Perfil de contractant d’ aquest Ajuntament.
2. En compliment d’ allò establert a la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública, la qual en no haver estat transposada resulta d’ aplicació respecte dels
procediments de contractació dels poders adjudicadors inclosos en l’ àmbit d’ aplicació de la
Directiva i sempre i quan les disposicions siguin incondicionals, clares i precises, admetent-se
només l’ efecte directe vertical ascendent (això és, les seves previsions poden ser invocades
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pels particulars front les autoritats d’ un Estat Membre però no per un Estat contra un particular
ni entre particulars):
- Aquest contracte és de regulació harmonitzada a la vista de l’ article 4 de l’ esmentada
Directiva, d’ acord amb el que s’ ha posat de manifest al fonament precedent.
- Els anuncis de licitació i adjudicació del present contracte hauran de contenir la informació
establerta en l’ Annex V, apartat D de la Directiva, efectuar-se mitjançant els formularis
normalitzats establerts en el Reglament d’ execució i enviar-se obligatòriament a l’ Oficina de
Publicacions de la Unió només per mitjans electrònics.
- S’ ha dividit l’ objecte d’ aquest contracte en lots, constituint la regla general la divisió dels
objectes dels contractes en lots d’acord amb el que preveu l’ article 46.
- Els plecs reguladors d’ aquesta contractació es posaran a disposició dels empresaris com a
regla general de forma electrònica, d’ acord amb l’ article 53.
- S’ estableix la possibilitat de no adjudicar un contracte a l’ oferta econòmicament més
avantatjosa si no compleix les obligacions mediambientals, socials o laborals, d’ acord amb les
previsions de l’ article 56 i de no excloure a un operador econòmic en situació d’ insolvència si
es comprova que està en condicions d’ executar el contracte (veure article 57).
- En el moment de presentació de les ofertes, l’ Ajuntament acceptarà com a prova preliminar
el document europeu únic de contractació (article 59) en substitució de la documentació
acreditativa del compliment de requisits previs. No obstant això, es podrà sol·licitar l’esmentada
documentació en qualsevol moment i l’ Ajuntament restarà obligat exigir-la a qui en resulti
escollit adjudicatari.
- S’ ha previst en els plecs reguladors d’ aquest contracte un supòsit específic constitutiu de
modificació contractual (bàsicament per cobrir altes o baixes de personal al Servei de la
Guàrdia Urbana i resta de personal uniformat de l’ Ajuntament de Badalona), de manera que
aquesta serà possible davant l’ esmentat supòsit així com també quan es compleixin les tres
condicions a què es refereix l’ article 72, d’ entre les quals hi figura la següent: “per
circumstàncies que un poder adjudicador diligent no hagués pogut preveure”, restant obligada
l’Administració a publicar al Diari Oficial de la Unió Europea l’ esmentada modificació.
3. El tipus de licitació del contracte és el que s’assenyala en el Plec de clàusules
administratives particulars que s’acompanya a aquest document.
4. Ateses les característiques de la present contractació i que no concorre cap altre motiu per
anar a un altre tipus de procediment, s’ha optat per adjudicar el contracte de referència
mitjançant procediment obert, de manera que qualsevol empresari interessat que reuneixi els
requisits de capacitat i solvència establerts en la clàusula 7 del plec abans esmentat, hi podrà
concórrer presentant-hi una proposició, de conformitat amb l’ article 157 del TRLCSP.
5. Aquest expedient de contractació seguirà la tramitació ordinària prevista en el TRLCSP.
6. L’expedient de contractació objecte d’ aquest document s’està elaborant segons el que
preveuen els articles 109 i 110 del TRLCSP.
7. 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 115
del TRLCSP 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.
8. D’acord amb el que preveu la disposició addicional segona, punt setè del TRLCSP, que
conté normes específiques de contractació per les entitats locals, l’aprovació del Plec de
clàusules administratives particulars ha d’anar precedida dels informes del secretari general i
de l’ interventor municipal, els quals han estat emesos favorablement d’ acord amb l’ exposat
en el darrer antecedent d’ aquest document.
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.

Junta de Govern Local. Sessió núm. 11 / 24-04-2017

7

Secretaria General

En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tercer tinent d’ alcalde, regidor de l’Àmbit de Badalona Democràtica que inclogui a l’ordre del
dia de la Junta de Govern Local, per la seva ulterior resolució, si s’escau, la següent proposta:
PRIMER.- Aprovar el Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars
que conformen l’expedient de contractació indexat amb el número 58/OBR- 10/16 corresponent
al contracte de subministrament de vestuari, calçat, complements i equips de protecció
individuals per al Servei de la Guàrdia Urbana i la resta de personal uniformat de l’Ajuntament
de Badalona durant els anys 2017 i 2018, amb un pressupost màxim de licitació de 467.991,71
euros (IVA inclòs al tipus del 21% vigent), a raó de 386.770,01 euros el valor base del contracte
i 81.221,70 euros en concepte d’ IVA al tipus del 21% vigent.
Aquest pressupost s’ha obtingut de multiplicar els preus unitaris establerts per a cadascun dels
articles que integren els lots en què s’ ha dividit l’ objecte d’ aquest contracte pel nombre d’
aquests que és objecte de contractació en cada lot, a raó del detall que hi figura – per lots – a
la clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte,
constituint el pressupost màxim de licitació de cadascun dels lots el següent:
- LOT 1: CALÇAT GUÀRDIA URBANA , amb un pressupost màxim de licitació de 29.080,22 €,
IVA exclòs.
- LOT 2: UNIFORMITAT GUÀRDIA URBANA CAÇADORES I GORRES, amb un pressupost
màxim de licitació de 95.055,12 € €, IVA exclòs.
- LOT 3: UNIFORMITAT GUÀRDIA URBANA: POLOS, PANTALONS I COMPLEMENTS, amb
un pressupost màxim de licitació de 143.013,80 €, IVA exclòs.
- LOT 4: UNIFORMITAT DE GALA GUÀRDIA URBANA, amb un pressupost màxim de licitació
de 11.516,50 €, IVA exclòs.
- LOT 5: UNIFORMITAT GUÀRDIA URBANA: UNITAT CICLISTES, amb un pressupost màxim
de licitació de 7.155,80 €, IVA exclòs.
- LOT 6: UNIFORMITAT GUÀRDIA URBANA: UNITAT MOTORISTES, amb un pressupost
màxim de licitació de 3.973,32 €, IVA exclòs.
- LOT 7: UNIFORMITAT GUÀRDIA URBANA: COMPLEMENTS, amb un pressupost màxim de
licitació de
7.448,70 €, IVA exclòs.
- LOT 8: VESTUARI GENERAL PERSONAL DE SERVEIS, amb un pressupost màxim de
licitació de 54.277,79 €, IVA exclòs.
- LOT 9: CALÇAT PERSONAL DE SERVEIS, amb un pressupost màxim de licitació de
2.834,03 €, IVA exclòs.
- LOT 10: EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s), amb un pressupost màxim de
licitació de 32.414,73 €, IVA exclòs.
SEGON.- Procedir a l’ obertura del procediment obert d’ adjudicació d’ aquest contracte
mitjançant tramitació ordinària, segons allò previst als articles 110, 150 i 157 del RDL 3/2011,
de 14 de novembre, pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
TERCER.- Atendre la despesa que se’n derivi del/s contracte/s que es formalitzi/n arran la
tramitació d’aquest procediment per a l’any 2017, la qual s’ estima en un import de 225.214,17
euros (IVA inclòs al tipus del 21%) amb càrrec a les següents partides pressupostàries del
pressupost municipal vigent en pròrroga de l’ any 2016:
- Lots 1 a 7, amb càrrec a la partida número 441-1322-22104, per un import de 166.085,63
euros (IVA inclòs al tipus del 21%).
- Lots 8 a 10, amb càrrec a la partida número 213-9204-22104, per un import de 59.128,54
euros (IVA inclòs al tipus del 21%).
SOTMETRE a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost municipal corresponent a l’ exercici 2018, la despesa que se’n pot derivar d’
aquest/s contracte/s per a l’esmentat exercici, per tal d’ atendre el seu pagament.
La manca o insuficiència de consignació econòmica per atendre el pagament que se’ n derivi
del/s contracte/s sorgits arran la tramitació d’ aquest procediment serà un supòsit constitutiu de
modificació d’ aquest/s contracte/s per aplicar-hi mesures d’ estabilitat pressupostària o de
resolució d’ aquest/s, d’ acord amb l’ establert al plec de clàusules administratives particulars
que es proposa per regir-lo/s.
QUART.- Procedir a la publicació de l’anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea,
en el Butlletí Oficial de l’ Estat i en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Badalona, d’acord
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amb les previsions de l’article 142 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’ aprova el
Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució al cap del Departament de Compres, i a l’ Intervenció
municipal.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 88.5 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’ octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la Junta de Govern Local RESOL d’acord
amb la proposta precedent, i disposa que es comuniqui als Departaments municipals
corresponents per al seu respectiu coneixement i efectes.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 6
4. Aprovar el desistiment del procediment de contractació endegat per a l'adjudicació del
contracte de serveis de neteja i manteniment dels espais verds, els arbres, arbustives,
entapissants i xarxes de reg del Parc de Montigalà.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Aprovació del desistiment del procediment de contractació endegat per a
l’adjudicació del contracte de serveis de neteja i manteniment dels espais verds, els arbres,
arbustives, entapissants i xarxes de reg del Parc de Montigalà, Parc G-5 i zones adjacents així
com el manteniment de la plaça de Pompeu Fabra i zones verdes de l’ antic l’ Escorxador de
Badalona, havent-se detectat defectes no esmenables en la tramitació d’ aquest procediment,
per iniciar la tramitació d’ un de nou per tal d’adjudicar aquest contracte.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient: 38/OBR- 6/16
Antecedents
1. En data 28 de novembre de 2016 l’ alcaldessa d’ aquesta corporació adoptà, entre d’ altres,
els acords que es transcriuen literalment, en part suficient, a continuació:
“PRIMER.- AVOCAR per a l’ adopció d’ aquests acords les competències delegades en la
Junta de Govern Local segons Resolució de 23 de juny de 2015.
SEGON.- APROVAR el Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives
particulars que conformen l’expedient de contractació indexat amb el número 38/OBR- 6/16
corresponent al contracte de serveis de neteja i manteniment dels espais verds, els arbres,
arbustives, entapissants i xarxes de reg del Parc de Montigalà, Parc G-5 i zones adjacents així
com el manteniment de la plaça de Pompeu Fabra i zones verdes de l’ antic l’ Escorxador de
Badalona, pel termini de 4 anys a comptar del primer dia hàbil del mes següent a la data de la
seva formalització, amb possibilitat de pròrroga per dos períodes de màxim un any cadascun, i
amb un pressupost màxim de licitació de 1.622.123,68 euros (IVA inclòs), a raó de
1.366.622,00 euros el valor base del contracte i 255.501,68 euros en concepte d’ IVA al tipus
del 21% quant a les tasques de manteniment es refereix (per un import de 226.875,40 euros) i
del 10% per a les tasques de neteja (per un import de 28.626,28 euros).
TERCER.- PROCEDIR a l’ obertura del procediment obert d’ adjudicació d’ aquest contracte
mitjançant tramitació ordinària, segons allò previst als articles 110, 150 i 157 del RDL 3/2011,
de 14 de novembre, pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
QUART.- SOTMETRE la despesa que es derivi d’aquesta contractació – havent-se previst la
seva entrada en vigor a l’ any 2017 - per a les futures anualitats que comprengui la seva
execució així com les seves pròrrogues, cas d’ acordar-se aquestes, a la condició suspensiva
de l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals corresponents a
aquells futurs exercicis, per atendre el seu pagament. Tot això de conformitat amb allò previst a
l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del
contracte de referència es derivi per a les futures anualitats podrà constituir causa per a la
modificació i/o resolució del contracte d’acord amb l’establert al plec de clàusules
administratives particular regulador d’aquest contracte.
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CINQUÈ.- PROCEDIR A LA PUBLICACIÓ de l’anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió
Europea, en el Butlletí Oficial de l’ Estat i en el perfil de contractant de l’Ajuntament de
Badalona, d’acord amb les previsions de l’article 142 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
que s’ aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
SISÈ.- COMUNICAR aquesta resolució a la cap del Departament de Gestió del Verd Urbà i
Espais Naturals i a l’Intervenció municipal.
SETÈ.- DONAR COMPTE de l’ adopció d’aquests acords a la propera sessió ordinària que
dugui a terme la Junta de Govern Local d’ aquesta corporació.”
2. En dates 4 i 6 de gener de 2017 es publicà la licitació d’ aquest contracte en el Perfil de
Contractant de l’ Ajuntament de Badalona i en el Diari Oficial de la Unió Europea (referència de
l’ anunci 2017/S 004-005842), respectivament.
3. En compliment del darrer acord de la part dispositiva transcrita en l’ antecedent primer
d’aquest document, d’ aquesta resolució se’n donà compte a la Junta de Govern Local en
sessió de data 23 de gener de 2017.
4. S’ inseriren avisos en el Perfil de Contractant de l’ Ajuntament en dates 30 de gener de 2017
(plànols aclaratoris, nota aclaratòria sobre el contingut de la clàusula 32.1 del plec de clàusules
administratives particulars regulador d’ aquest contracte (en endavant, PCAP) relativa a les
condicions especials d’ execució d’ ordre social i data fixada per a la visita dels espais on s’han
de prestar els serveis objecte d’ aquest contracte), 3 de febrer de 2017 (publicació del PCAP en
castellà), 7 de febrer de 2017 (ampliació termini obtenció informació i documentació davant l’
elevat nombre de consultes realitzades pels empresaris interessats i informació aclaratòria
respecte diversos criteris establerts per a la valoració de les ofertes a la clàusula 6.2 del
PCAP), i finalment, 9 de febrer de 2017 en què es publica un document de resposta a totes les
consultes formulades dins d’ aquell termini d’ obtenció dels licitadors per a públic coneixement
de tothom.
5. El dia 13 de febrer de 2017 a les 13.30 hores finalitzà, d’ acord amb l’ establert en els
anuncis de licitació d’ aquest contracte, el termini de presentació de proposicions. Les
empreses que dins del termini indicat van presentar proposició van ser les següents – per ordre
d’ entrada de documentació:
1) UTE AMBIENTALIA WORLD SL – ELSAMEX SA
2) SANTIN JARDINERIA I PAISATGE
3) CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES SA
4) AMBITEC, SERVICIOS AMBIENTALES SAU
5) PARCS I JARDINS CATALUNYA SL
6) UTE DRIM MEDI AMBIENT SL – TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y
OBRAS SA
7) URBASER SA
8) CAN CET CENTRE D’ INSERCIO SOCIO-LABORAL SL
9) VALORIZA SERVICIOS MEDIAMBIENTALES SA
10) MOIX SERVEIS I OBRES SL
11) NEGOCIOS PUERTO 1975 SL
12) UTE BROCOLI SL – SIFU SL
6. En data 2 de març de 2017 es va convocar la Mesa de Contractació integrada pels membres
a què es refereix la clàusula 10 del PCAP adoptant aquesta els següents acords:
“PRIMER.- ADMETRE A LA LICITACIÓ d’ aquest contracte a les següents empreses:
-SANTIN JARDINERIA I PAISATGE
-AMBITEC, SERVICIOS AMBIENTALES SAU
-PARCS I JARDINS CATALUNYA SL
-CAN CET CENTRE D’ INSERCIO SOCIO-LABORAL SL
-MOIX SERVEIS I OBRES SL
-NEGOCIOS PUERTO 1975 SL
En haver-se considerat correcta la documentació que han inclòs en els sobres A de les seves
proposicions a la vista d’ allò exigit a les clàusules 7.2 i 9.2.2 del plec de clàusules
administratives particulars regulador d’ aquest contracte, havent presentat tant el model de
declaració responsable de personalitat i capacitat seguint el model de l’ annex 3 o el document
europeu únic de contractació com també una declaració responsable on consta el seu
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compromís d’ acompliment amb les condicions especials d’ execució establertes en la clàusula
32 de l’ esmentat plec
SEGON.- CONDICIONAR L’ ADMISSIÓ A LA LICITACIÓ d’ aquest contracte a l’ esmena dels
següents defectes detectats a les proposicions de les empreses que es relacionen a
continuació:
- L’ empresa UTE AMBIENTALIA WORLD SL – ELSAMEX SA ha de presentar l’ escriptura de
poders de la persona que presenta la proposició en nom i representació de l’ empresa
AMBIENTALIA WORLD SL atès que de la documentació general inclosa en el sobre A de la
proposició presentada, un cop examinada, no es pot acreditar si té poders o no per concórrer
en licitacions públiques, ha de presentar una declaració responsable on consti el compromís
d’ambdues empreses que integren la UTE d’ acompliment amb les condicions especials d’
execució establertes en la clàusula 32 del plec de clàusules administratives particulars
regulador d’ aquest contracte així com també una declaració responsable – seguint el model de
l’ annex 3 de l’ esmentat plec - conforme aquestes empreses no es troben incloses en cap de
les prohibicions per contractar amb el sector públic en general ni amb l’Administració pública en
particular que estableix l’article 60 del TRLCSP, ni per derivació d’altres empresaris com a
conseqüència de transformació, fusió o successió empresarial.
- L’ empresa CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES SA ha
de presentar una declaració responsable on consti el seu compromís d’ acompliment amb les
condicions especials d’ execució establertes en la clàusula 32 del plec de clàusules
administratives particulars regulador d’ aquest contracte.
- La UTE DRIM MEDI AMBIENT SL – TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS
Y OBRAS SA ha de presentar una declaració responsable on consti el compromís d’ambdues
empreses d’ acompliment amb les condicions especials d’ execució establertes en la clàusula
32 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte.
- L’ empresa URBASER SA ha de presentar una declaració responsable on consti el seu
compromís d’ acompliment amb les condicions especials d’ execució establertes en la clàusula
32 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte.
- L’ empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIAMBIENTALES SA ha de presentar una declaració
responsable on consti el seu compromís d’ acompliment amb les condicions especials d’
execució establertes en la clàusula 32 del plec de clàusules administratives particulars
regulador d’ aquest contracte.
- La UTE BROCOLI SL – SIFU SL ha de presentar una declaració responsable on consti el
compromís d’ambdues empreses d’ acompliment amb les condicions especials d’ execució
establertes en la clàusula 32 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’
aquest contracte així com també una declaració responsable en què ambdues empreses –
seguint el model de l’ annex 3 de l’ esmentat plec – posin de manifest que no es troben incloses
en cap de les prohibicions per contractar amb el sector públic en general ni amb l’Administració
pública en particular que estableix l’article 60 del TRLCSP, ni per derivació d’altres empresaris
com a conseqüència de transformació, fusió o successió empresarial.
TERCER.- CURSAR ELS OFICIS D’ ESMENA corresponents a les empreses detallades en
l’acord precedent atorgant-lis, de conformitat amb allò previst a la clàusula 6.1.4 del plec de
clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte, un termini no superior a tres
dies hàbils per tal que aquestes facin les oportunes correccions.
QUART.- A l’efecte del que disposa l’article 83 del RD 1098/2001, de 12 d’ octubre, pel que
s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions, PROCEDIR
ACTE SEGUIT EN ACTE PUBLIC que es durà a terme a la sala de reunions de la 4a planta de
l’ edifici consistorial ubicat a Plaça de la Vila número 1, 08911 Badalona A L’ OBERTURA
DELS SOBRES B de la totalitat de les proposicions presentades, comprensius de la
documentació justificativa dels criteris que depenen d’un judici de valor previstos a la clàusula
6.2.2 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte i que són
els que, amb una ponderació màxima de 30 punts, es transcriuen literalment a continuació:
Criteris de valoració
relatius a l’
organització del
servei i recursos del

Contingut de les ofertes tècniques
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contracte
1.1.1.-Organització
de l’ operativa de
treball (De 0 punts
fins a un màxim de
15 punts)

1.1.2.- Implementació
de la Gestió
integrada de plagues
(en endavant, GIP) a
la Plaça Pompeu
Fabra (De 0 punts
fins a un màxim de
15 punts)

TOTALS

Els licitadors hauran de presentar
per a la valoració d’ aquest criteri
dins la Memòria a què s’ha fet
referència, un màxim de 5 fulls per
davant i per darrera on facin
constar el programa de treball que
proposen implementar així com
també tots els mitjans que es
comprometen a adscriure a l’
execució d’ aquest contracte amb
excepció d’ aquelles millores que
siguin avaluables automàticament
i que per tant, hagin de formar part
del sobre C de les proposicions.
Aquests fulls es poden
acompanyar també de plànols
(que s’ han de presentar dins d’
una bossa DIN A4).

Els licitadors hauran de presentar
per a la valoració d’ aquest criteri i
dins la Memòria a què s’ha fet
referència, un document de màxim
dos fulls per davant i per darrera
on facin constar el mètode d’
implementació de gestió integrada
de plagues a què es
comprometen. La proposta haurà
de contenir un calendari d’ estudi,
d’ identificació de plagues, d’
anàlisis dels llindars de tolerància
el primer any, els mètodes
proposats en funció de l’ estudi,
aplicació de resultats i mètodes
alternatius.
30 PUNTS
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- La composició dels equips (fins
a un màxim de 4 punts), això és,
el nombre de persones i
categories professionals.
- El cronograma de tasques (fins
a un màxim de 4 punts), això és la
temporalització de l’execució de
les diferents tasques.
- La zonificació dels equips (fins a
un màxim de 3 punts), com es
distribueixen territorialment i
temporalment al llarg de l’ any
- Els vehicles i la maquinària (fins
a un màxim de 2 punts), això és,
els vehicles i la maquinària
destinats als serveis i objecte d’
aquest contracte així com les
característiques tècniques,
valorant-se especialment el seu
impacte ambiental.
- Els horaris de prestació dels
serveis (fins a un màxim de 2
punts)
Es valorarà especialment la
presència contínua del personal al
llarg de l’any i una distribució que
cobreixi tot l’àmbit del contracte. A
efectes de còmput del personal,
es considera que cada unitat de
les que s’ hagin fet constar
equival a 1.700 hores de treball
d’acord amb el que marca el
Conveni Col·lectiu d’ aplicació.
Quant als mitjans materials, quan
consti una unitat s’ entén que
aquesta s’ adscriurà a l’ execució
del contracte amb caràcter
exclusiu.
Per a la implementació de la GIP,
es valorarà:
A)la coherència del mètode
proposat (Fins a un màxim de 7
punts)
B)Menor nombre de persones a
utilitzar (Fins a un màxim de 4
punts)
C)Inoqüitat del mètode a emprar
(Fins a un màxim de 4 punts)
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La secretària llegeix en veu alta el contingut dels índexs d’ aquests sobres i en certifica
l’existència dels apartats a què es refereixen aquests índexs en l’ interior dels dossiers
presentats per cadascuna de les empreses presentades i admeses a la licitació sense que cap
dels assistents a l’ acte formuli cap consulta ni objecció ni reparació al respecte.
CINQUÈ.- DONAR TRASLLAT de la documentació inclosa dins dels sobres B de les
proposicions presentades i admeses en aquesta licitació al Servei de Medi Ambient i
Sostenibilitat perquè designin, arribat aquest moment, i d’ acord amb el que preveu la clàusula
6.2.2 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte, qui n’ ha d’
efectuar-ne la seva valoració d’ acord amb els criteris abans exposats, sobre la base de l’article
320.1 en relació amb els 150.2 i 160.1 del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’
aprovà el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic. Cal posar de manifest que els
tècnics designats per fer aquesta valoració podran pertànyer a l’ Àmbit i/o Departament que
depèn del Servei que ha estat designat responsable del contracte, però no coincidir amb al
persona que sigui designada com a tal en el moment de la seva formalització, tot això en ares a
garantir al màxim la imparcialitat en la valoració de les ofertes presentades avaluables segons
criteris que depenen d’ un judici de valor.”
7. En data 20 de març de 2017 es publicà l’ acta aixecada arran l’ acte de la Mesa de
Contractació en el Perfil de Contractant d’ aquest Ajuntament.
8. En compliment de l’ acord tercer de l’ acta de la Mesa, en data 3 de març de 2017 es van
adreçar oficis d’ esmena a les empreses a què es referia l’ acord segon, havent presentat
aquestes tota la documentació exigida.
9. En compliment del darrer acord de la Mesa de Contractació, en data 6 de març de 2017 es
va donar trasllat de la documentació inclosa en el sobre B de les proposicions al Departament
de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè procedís a la seva valoració.
10. Havent-se detectat d’ ofici per part de l’ Administració contractant defectes no esmenables
en la tramitació del procediment objecte d’ aquest document, com ara, la manca de publicació
en el Butlletí Oficial de l’ Estat d’aquesta licitació, el que suposa l’ incompliment d’ allò previst
en l’ article 142 del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprovà el Text Refós de la
Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP), és per això què es proposa desistir
d’ aquest procediment per iniciar-ne un de nou per tal d’ adjudicar aquest contracte garantint en
el nou procediment el respecte dels principis a què es refereix l’ article 1 del TRLCSP i amb els
mateixos termes, també l’ article 139 (lliure accés a les licitacions, publicitat i transparencia dels
procediments, i no discriminació i igualtat de tracte).
Tractant-se el supòsit exposat d’ una infracció d’ una norma esencial del procediment, no
esmenable, atès que la situació generada posa en crisi la concurrencia del mercat perquè s’han
obert les ofertes tècniques (sobres B de les proposicions) però no les ofertes econòmiques
(sobres C), s’ ha de desistir del procediment objecte d’ aquest expedient per endegar-ne un de
nou.
Fonaments jurídics
1.D’ acord amb el que preveu l’article 155 del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprovà el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP), el
desistiment del procediment haurà de fonamentar-se en una infracció no esmenable de les
normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’ adjudicació,
havent-se de justificar en l’ expedient la concurrència de la causa (incompliment requisits de
publicitat de la licitació) i no impedeix la iniciació immediata d’un nou procediment de licitació.
Amb els mateixos termes s’ han pronunciat, entre d’altres, el Recurs nº 227/2012 i la Resolució
nº 286/2012 del Tribunal administratiu Central de recursos contractuals,que preveuen: ”la
facultat de l’òrgan de contractació de desistir del procediment amb fonament en una infracció
no subsanable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment
d’adjudicació, havent de justificar-se a l’expedient la concurrència de la causa.”
Cal posar de manifest en aquest sentit que en aquest expedient de contractació la causa que
concorre i que justifica la proposta objecte d’ aquest document (desistiment del procediment
endegat per tal d’ adjudicar el contracte de serveis de neteja i manteniment dels espais verds,
els arbres, arbustives, entapissants i xarxes de reg del Parc de Montigalà, Parc G-5 i zones
adjacents així com el manteniment de la plaça de Pompeu Fabra i zones verdes de l’ antic l’
Escorxador de Badalona) és la infracció d’ una norma essencial del procediment, no
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esmenable, com és l’ incompliment dels requisits de publicitat de la licitació exigits en l’ article
142 del TRLCSP.
Igualment estableixen que:”... el desistiment no es una opció de lliure utilització, sinó un remei
per evitar perjudicis a l’ interès públic”
El Recurs 129/2015 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de
Andalucia fa expressa menció al precepte abans indicat establint que regula, juntament amb la
renúncia, el desistiment com una forma de terminació d’ un procediment de contractació pública
sense selecció de cap licitador.
D’ igual manera l’ Acord 19/2013, de 31 de juliol del Tribunal Administrativo de Contratos
Públicos de Navarra, diu que el desistiment del procediment de contractació constitueix una
facultat de l’ Administració subjecte a una sèrie de requisits, com ara:
- S’ ha d’ acordar per l’òrgan de contractació
- S’ ha d’ acordar abans de l’ adjudicació del contracte
- Ha de justificar-se en raons d’ interés públic
- Ha de motivar-se la seva causa i notificar-se a tots els interessats
2. La clàusula 11 del Plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte
i l’ article 155.1 del TRLCSP preveuen la possibilitat de l’òrgan de contractació de renunciar a la
celebració d’ un contracte per al que s’ hagi efectuat la corresponent convocatòria així com
desistir del procediment d’adjudicació, abans de la seva pròpia adjudicació, en ambdós casos
notificant-ho als candidats o licitadors i informant-ho també a la Comissió Europea quan el
contracte s’hagi anunciat en el Diari Oficial de la Unió Europea, com és el cas.
3.És competent per aprovar aquesta proposta l’òrgan de contractació competent per aprovar la
licitació del contracte respecte del qual es proposa ara el desistiment, això és, la Junta de
Govern Local per delegació de competències de l’ alcaldessa, en matèria de contractació.
4.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.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tercer tinent d’ alcalde, regidor de l’Àmbit de Badalona Democràtica que inclogui a l’ordre del
dia de la Junta de Govern Local, per la seva ulterior resolució, si s’escau, la següent proposta:
PRIMER.- Desistir del procediment de contractació endegat per a l’adjudicació del contracte de
serveis de neteja i manteniment dels espais verds, els arbres, arbustives, entapissants i xarxes
de reg del Parc de Montigalà, Parc G-5 i zones adjacents així com el manteniment de la plaça
de Pompeu Fabra i zones verdes de l’ antic l’ Escorxador de Badalona pels motius exposats en
els antecedents i fonaments d’ aquest document.
SEGON.- A l’ empara de les previsions de l’article 155.4 del RDLEG 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (en
endavant, TRLCSP), iniciar inmediatament la tramitació del nou expedient de contractació per
tal d’adjudicar-lo.
TERCER.- Notificar aquesta resolució a tots els candidats que van presentar proposició per
participar en el procediment el qual s’ ha acordat desistir a la vista dels acords precedents i a la
Comissió Europea, d’acord amb el que preveu l’article 155.1 del TRLCSP, comunicar-la al cap
del Servei Jurídic i Administració Gneral de l’ Ambit de Badalona Pròspera i Sostenible, a la cap
del Departametn de Gestió del Verd Urbà i Espais Naturals, a l’Intervenció Municipal i a la
Tresoreria General; i publicar-la mitjançant anuncis al DOUE i en el Perfil de Contractant de
l’Ajuntament de Badalona.
QUART.- OBRIR el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de la recepció de la notificació a
què s’ha fet abans referència perquè els candidats presentats en aquesta licitació compareguin
a les dependències del Departament Central de Contractació per retirar les seves respectives
proposicions.
CINQUÈ.- Contra els actes dictats en el decurs d’aquest procediment de contractació, els
interessats podran deduir el recurs especial en matèria de contractació regulat als articles 40 i
següents del TRLCSP atès que el desistiment constitueix una forma de terminació del
procediment de licitació, asimilable a l’ adjudicació (veure Recurs 129/2015 del Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucia) dins del termini a què es
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refereix l’ article 44.2 a comptar de la constatació de la recepció de la notificació d’ aquesta
resolució
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 88.5 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’ octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la Junta de Govern Local RESOL d’acord
amb la proposta precedent, i disposa que es comuniqui als Departaments municipals
corresponents per al seu respectiu coneixement i efectes.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 6
En aquest moment s’incorporen al sala de sessions de la Junta Govern Local els regidors José
Antonio Téllez Oliva, Francesc Duran i Vilalta i Àlex Mañas Ballesté.
5. Prendre coneixement de la situació del Inventari general de béns i drets de
l'ajuntament de Badalona.
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Tema: Prendre coneixement de la situació de l’Inventari General de Béns i Drets de
l’Ajuntament de Badalona.
Tipus d’acte: Acord de la Junta de Govern.
Núm. expedient: 10/INV-1/17
ANTECEDENTS
1. En data 20 de novembre de 2012, l’Ajuntament de Badalona es va adreçar a la Diputació de
Barcelona per sol·licitar l’assessorament dels serveis tècnics de l’Oficina de Patrimoni i Gestió
Immobiliària per tal de:
”... diagnosticar la situació actual i fer-ne possible la definició d’un model de gestió patrimonial,
així com, un pla de treball que permeti l’aprovació de l’inventari dels béns del patrimoni
municipal i una correcta gestió patrimonial...”
2. Per decret del President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de la Diputació de
Barcelona, de data 13 de febrer de 2013, es va aprovar la proposta del cap de l’Oficina de
Patrimoni i Gestió Immobiliària en el sentit de procedir a l’assistència tècnica a l’Ajuntament de
Badalona per a l’actualització del sistema de gestió del patrimoni municipal.
3. Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Badalona, de data 22 de març de
2013, es va aprovar l’acceptació de l’assistència tècnica.
D’acord amb l’objecte de l’assistència tècnica, aquesta es va concretar en:
•
Avaluació inicial
•
Assessorament per definir el Model de Gestió del patrimoni municipal, que haurà de
materialitzar l’Ajuntament de Badalona
•
Avaluació final de la implementació del model per part de l’Ajuntament.
4. En data 17 de setembre de 2013, per part de la Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de
l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona, es
presenta un Informe Tècnic com a resultat de l’assistència tècnica sol·licitada.
Aquest informe explicita, entre d’altres qüestions i en síntesi, el següent:
En l’avaluació inicial s’ha treballat amb l’objectiu de sistematitzar els diferents àmbits objecte
d’estudi:
•
Respecte de l’àmbit ‘Organitzatiu’:
o No hi ha un inventari que reculli el registre dels béns mobles, immobles, drets a favor, drets
en contra, propietat immaterial.
o Manca un model de gestió que permeti gestionar tot el patrimoni de l’Ajuntament de
manera coordinada i amb la implicació de tots els departaments que participen en la gestió del
patrimoni.
o No hi ha cap protocol o procediment que reculli la tramitació de les operacions
patrimonials: Altes, Baixes, Operacions Jurídiques.
•
Respecte de l’àmbit ‘Jurídic’:
o S’ha detectat un incompliment del marc normatiu patrimonial respecte a les rectificacions
de l’inventari, comprovacions de l’inventari, dades respecte dels inventaris parcials dels
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organismes autònoms o ens instrumentals, inventari general consolidat. Tramesa de les
comunicacions al departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
o Manca de dades jurídiques bàsiques vinculades als béns de la corporació: Titularitat,
naturalesa jurídica, tipologia del bé,...etc.
•
Respecte de l’àmbit ‘Econòmic’:
o Les inversions als diferents actius no s’han pogut reflectir a l’inventari
o No s’ha produït la conciliació comptable entre el sistema comptable i el patrimonial
o Desajustament entre el pressupost i els valors patrimonials
o No consta una taula d’amortitzacions
•
Respecte de l’àmbit ‘Procedimental i documental’:
o No es disposa del Catàleg de procediment que indiqui com s’han de tramitar els expedients
patrimonials
o No es disposa del Catàleg d’operacions patrimonials que vinculi els procediments, les
assegurances, els tributs, el tractament jurídic de l’operació, el tractament comptable de
l’operació.
o Vinculació entre actius i acords, resolucions i convenis i altra documentació específica.
o Llistat de famílies morfològiques
o Organització de l’arxiu i definició dels criteris respecte d’ell.
•
Respecte de l’àmbit ‘Tecnològic’:
o Manca un sistema de dades que sigui capaç d’incorporar, gestionar i explotar el conjunt
d’informació imprescindible per a cadascun dels actius que composen el patrimoni de
l’Ajuntament.
o No es disposa d’un aplicatiu que sigui capaç de suportar totes les operacions patrimonials
i l’enllaç comptable.
Igualment fa una proposta d’actuació que es refereix a:
1. Confecció de l’informe de situació per part de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària.
2. Presentació de l’Informe a l’Ajuntament.
3. Pla de formació.
4. Establir les claus de la gestió del patrimoni. Definir les claus per una futura contractació del
model de gestió del patrimoni.
5. Seguiment en el procés de definició i implementació del procés a les fases de:
Contractació i Implementació.
5. En data 30 de gener de 2017 el cap de Servei de Patrimoni, entre altres qüestions, ha
informat el següent”
“...No existeix, ni esta aprovat, com a tal cap Inventari de Bens formulat d’acord amb el que
disposa el Decret 336/1988 de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels
ens locals i que compleixi amb el que s’especifica en el capítol II. Tenim un pre-inventari de
bens, que només recull informació parcial d’edificis, altres construccions i solars de propietat
municipal.
Aquesta situació es dona al l’Ajuntament i els OOAA dependents. Es una situació que
s’arrossega des de fa al menys 20 anys i que en el transcurs de les diferents legislatures, llevat
d’algun intent que es va portar a terme i que al final no es va culminar...”
FONAMENTS DE DRET
1. L’apartat 1 de l’art. 32 de Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públicas, amb el caràcter de legislació bàsica, estableix “Les administracions
públiques estan obligades a inventariar els béns i drets que integren el seu patrimoni, fent
constar, amb el detall suficient, les mencions necessàries per identificar-los i les que calguin
per reflectir la seva situació jurídica i la destinació o l'ús a què són dedicats”.
2. Segons l’art. 32. 4 de l’esmentada llei “L'inventari patrimonial de les comunitats autònomes,
entitats locals i entitats de dret públic que hi estan vinculades o en depenen ha d'incloure,
almenys, els béns immobles i els drets reals sobre aquests”.
3.L’art.100, del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals estableix “Els ens locals han de portar un inventari general consolidat en el qual
integrin, mitjançant epígrafs i subepígrafs, amb els ajustaments necessaris per evitar
duplicacions, els inventaris que comprenguin:
a) Els béns, drets i obligacions de l'ens local.
b) Els afectes al seu patrimoni municipal del sòl, si s'escau.
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c) Els afectes al patrimoni històrico-artístic, si s'escau.
d) Els dels organismes autònoms administratius i els ens amb personalitat pròpia dependents
de l'ens local.
e) Els cedits a altres administracions o a particulars però revertibles a l'ens local.
4. L’art. 102 del Reglament de patrimoni estableix “L'inventari general s'ha d'actualitzar
continuadament, sens perjudici de la seva rectificació i comprovació”, i, “Tot acte administratiu
que generi l'adquisició, alienació, gravamen o qualsevol tipus d'alteració de béns o del
planejament urbanístic que pugui repecutir-hi s'ha d'anotar immediatament a l'inventari i
correlativament al llibre comptable d'inventaris i balanços”.
5. D’acord amb l’art. 103 “La rectificació de l'inventari general s'ha de verificar anualment i s'hi
han de reflectir les incidències de tota mena dels béns i drets durant aquest període”.
6. L’art. 104 del Reglament de Patrimoni disposa “La comprovació s'ha d'efectuar sempre que
es renoven la corporació, els òrgans de govern dels organismes autònoms o els ens amb
personalitat pròpia dependents de l'ens local respecte als seus inventaris. El resultat s'ha de
consignar al final del document, sens perjudici d'aixecar una acta addicional amb l'objecte
d'establir les responsabilitats que es puguin derivar per als membres sortints i, al seu dia, per
als entrants”.
7.L’art. 105 del Reglament de Patrimoni estableix:
”105.1 Correspon al ple l'aprovació, la rectificació i la comprovació de l'inventari general.
105.2 Els dels organismes autònoms i els dels ens locals amb personalitat pròpia dependents
de l'ens local han de ser aprovats per les seves assemblees respectives o òrgans de govern i el
seu president els ha de trametre al ple de la corporació per a la seva aprovació definitiva.
105.3 L'inventari general l'ha d'autoritzar el secretari de la corporació, amb el vist-i-plau del
president i una còpia d'aquest i de les seves rectificacions, i s'ha de trametre al Departament de
Governació de la Generalitat”.
8. Reglament del patrimoni dels ens locals, art. 106 a 117, respecte al contingut de l’Inventari.
9. Instruccions de comptabilitat local.
10. La competència per aprovar aquest acord es de la Junta de Govern Local d’acord amb l’art.
54.2 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya.
CONCLUSIO I PROPOSTA
Per tot això considerat, i llevat superior o millor criteri fonamentat en dret, la sotasignant
conclou que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari, per tal que el 3r. tinent d’alcalde i
regidor de l’àmbit de Badalona Democràtica, previ dictamen de la Comissió informativa de
l’àmbit de Badalona Democràtica, proposi, d’acord amb les seves competències, la següent
proposta de resolució a la Junta de Govern Local:
1. Prendre coneixement de la situació en la que troba l’Inventari General de Béns i Drets, i,
manifestar la necessitat i conveniència de que l’Ajuntament elabori l’esmentat Inventari que
permeti gestionar el patrimoni municipal i que doni compliment a la normativa vigent.
2. Proposar a l’Alcaldia. que iniciï expedient per tal d’iniciar el projecte d’implantació d’un
sistema de gestió integral del Patrimoni que reculli les necessitats i requeriments de
l’Ajuntament de Badalona i els seus Ens dependents, detallats a continuació:
- Dissenyar un model de gestió patrimonial i de control de l’inventari de béns i drets.
- Elaborar un manual de normes i procediments que sistematitzi la gestió del patrimoni.
- Adquirir la llicència d’una aplicació de gestió patrimonial per l’Ajuntament de Badalona i els
seus Ens sense límit d’usuaris.
- Dissenyar i elaborar el pla d’instal·lació ajustat a les necessitats i requeriments del projecte.
- Instal·lar i posar a punt l’aplicació.
- Dissenyar i elaborar el pla de formació ajustat a les necessitats del projecte i segons el model
de gestió patrimonial definit.
- Impartir la formació als usuaris, ajustada al pla de formació definit.
En atenció als fets i fonaments de dret exposats en la proposta de resolució precedent, d’acord
amb l’article 172.1 del RD 2568/ 1986 de 26 de novembre, Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, dono plena conformitat al seu contingut i la valido
plenament per tal que el 3r. tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit de Badalona Democràtica previ
dictamen de la Comissió informativa de l’àmbit de Badalona Democràtica proposi a la Junta de
Govern Local, per a la seva aprovació, si s’escau.
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En atenció als fets i fonaments de dret exposats en la proposta de resolució precedent,
conforme a les previsions del Decret de delegació general de competències de 23 i 29 de juny
de 2015, i als efectes de l’article 123 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals proposo, a la Junta de Govern Local que resolgui de conformitat, previ dictamen
la Comissió informativa de l’àmbit de Badalona Democràtica si escau
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la proposta de Resolució
formulada, la Junta de Govern resol de conformitat i la converteix en resolució.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
6. Acceptar la sol·licitud de traspàs de les parades 34-35 del mercat municipal La Salut
per a la venda de peix.
Atès l’instància presentada pel senyor AOG amb NIF 40287354-W, en data 1 de febrer d’enguany,
per tal de traspassar, per un preu de 2.000,00 euros, els llocs de venda núm. 34-35 del Mercat
Municipal La Salut, dedicat a la venda de peix del que n’és concessionari, a favor de l’empresa
BOXINGFISH, S.L. amb CIF X.
Atès l’informe emès pel cap del Departament de Promoció Econòmica i Comerç, que acredita les
dades registrals dels llocs de venda núm. 34-35 del Mercat Municipal La Salut, a nom de AOG, per
acord de la Junta de Govern Local de data 15 de desembre de 2009, amb data de finalització de la
concessió el 15 de desembre de 2034.
Atès que del mateix informe es desprèn que la quantitat que s’haurà de satisfer en concepte
“d’expedició de títols de concessions administratives” ascendeix a la quantitat de 132,93 euros.
Atès que tant la presidenta del Mercat Municipal La Salut, com la directora del Mercat han informat
que no hi ha inconvenient respecte al traspàs.
Atès que, actualment tant AOG com BOXINGFISH, S.L., no tenen cap deute pendent amb
l’Ajuntament de Badalona.
Vist l’informe favorable de l’interventor municipal.
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, segons es desprèn de
l’informe del cap del Departament de Comerç.
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 consta a l’expedient el pagament de les taxes municipals en concepte d’expedició de
títols de concessions administratives per l’import de 132,93 euros.
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.
En conseqüència, considero que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari, per tal que el
segon tinent d'alcalde i regidor de Badalona Pròspera i Sostenible, en virtut de la delegació
efectuada per l'Alcaldessa, per resolució de 29 de juny de 2015, proposi a la Junta de Govern
Local que aprovi la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
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PRIMERA.- Autoritzar el traspàs dels llocs de venda núm. 34-35 del Mercat Municipal La Salut,
sol·licitat per el seu titular el senyor AOG amb NIF X, per a la venda de peix, a favor de l’empresa
BOXINGFISH, S.L. amb CIF X. El període de vigència finalitzarà el 15 de desembre de 2034.
SEGONA.- Aprovar la liquidació presentada per BOXINGFISH, S.L. d’import 132,93 euros.
TERCERA.- Confeccionar un nou títol amb les dades significatives del nou titular, de la parada i
de l’activitat desenvolupada.
QUARTA- El nou concessionari haurà de complir els requisits que estableix l’article 23, de
l’Ordenança de Mercats Municipals de Badalona, pel que fa als deures dels titulars dels llocs de
venda.
CINQUENA.- Aquesta autorització s’haurà de notificar als interessats, a la presidenta i a la
directora del Mercat Municipal La Salut, al Departament de Patrimoni, i al Departament de Gestió i
Control d’Ingressos de Dret Públic.
En atenció als antecedents, arguments i raonaments jurídics de la proposta de resolució
precedent, la conformo i valido plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata
sessió de la Junta de Govern Local, pel seu coneixement.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
7. Acceptar la sol·licitud de traspàs de la parada núm 11 del mercat municipal provisional
Maignon per a la venda de fruita i verdura.
Atès l’instància presentada pel senyor JLVTamb NIF X, en data 6 de febrer d’enguany, per tal de
traspassar, per un preu de 14.500,00 euros, el lloc de venda núm. 11 del Mercat Municipal
provisional Maignon, dedicat a la venda de fruita i verdura de la que n’és concessionari, a favor de
la senyora MPV amb NIF X.
Atès l’informe emès pel cap del Departament de Promoció Econòmica i Comerç, que acredita les
dades registrals del lloc de venda núm. 11 del Mercat Municipal provisional Maignon, a nom del
senyor JLVT, aprovada per la Junta de Govern Local de data 16 de novembre de 2015, amb data
de finalització de la concessió l’1 de gener de 2036.
Atès que del mateix informe es desprèn que la quantitat que s’haurà de satisfer en concepte
“d’expedició de títols de concessions administratives” ascendeix a la quantitat de 132,93 euros.
Atès que tant el president del Mercat Municipal provisional Maignon, com la directora del Mercat
han informat que no hi ha inconvenient respecte al traspàs.
Atès que, actualment tant JLVT com MPV, no tenen cap deute pendent amb l’Ajuntament de
Badalona.
Vist l’informe favorable de l’interventor municipal.
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 del lloc de venda
núm. 11 del Mercat Municipal provisional Maignon, i el seu venciment serà l’1 de gener de 2036.
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, segons es desprèn de
l’informe del cap del Departament de Promoció Econòmica i Comerç.
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 consta a l’expedient el pagament de les taxes municipals en concepte d’expedició de
títols de concessions administratives per l’import de 132,93 euros.
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.
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En conseqüència, considero que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari, per tal que el
segon tinent d'alcalde i regidor de Badalona Pròspera i Sostenible, en virtut de la delegació
efectuada per l'Alcaldessa, per resolució de 29 de juny de 2015, proposi a la Junta de Govern
Local que aprovi la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMERA.- Autoritzar el traspàs del lloc de venda núm. 9 del Mercat Municipal provisional
Maignon, sol·licitat per la seva titular la senyora JLVT amb NIF X, per a la venda de fruita i verdura,
a favor de la senyora MPV amb NIF X. El període de vigència finalitzarà l’1 de gener de 2036.
SEGONA.- Aprovar la liquidació presentada per MPV d’import 132,93 euros.
TERCERA.- Confeccionar un nou títol amb les dades significatives de la nova titular, de la
parada i de l’activitat desenvolupada.
QUARTA- La nova concessionària haurà de complir els requisits que estableix l’article 23, de
l’Ordenança de Mercats Municipals de Badalona, pel que fa als deures dels titulars dels llocs de
venda.
CINQUENA.- Aquesta autorització s’haurà de notificar als interessats, al president i a la directora
del Mercat Municipal provisional Maignon, al Departament de Patrimoni, i al Departament de
Gestió i Control d’Ingressos de Dret Públic.
En atenció als antecedents, arguments i raonaments jurídics de la proposta de resolució
precedent, la conformo i valido plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata
sessió de la Junta de Govern Local, pel seu coneixement.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
8. Acceptar la sol·licitud de traspàs del local exterior núm. 2.6 del Mercat Municipal
Pomar-Morera per a desenvolupar l'activitat de confecció
Atès l’instància presentada per la senyora DON amb NIF X, en data 21 de gener d’enguany, per
tal de traspassar, per un preu de 11.000,00 euros, el local núm. 2.6 del Mercat Municipal PomarMorera, dedicat a la venda de confecció del que n’és concessionària, a favor de la senyora Isabel
MCM amb NIF X.
Atès l’informe emès pel cap del Departament de Promoció Econòmica i Comerç, que acredita les
dades registrals del local núm. 2.6 del Mercat Municipal Pomar-Morera, a nom de DON, per acord
de la Junta de Govern Local de data 29 d’abril de 2015, amb data de finalització de la concessió el
6 de febrer de 2032.
Atès que del mateix informe es desprèn que la quantitat que s’haurà de satisfer en concepte
“d’expedició de títols de concessions administratives” ascendeix a la quantitat de 132,93 euros.
Atès que tant el president del Mercat Municipal Pomar-Morera, com la directora del Mercat han
informat que no hi ha inconvenient respecte al traspàs.
Atès que, actualment tant DON com ICM, no tenen cap deute pendent amb l’Ajuntament de
Badalona.
Vist l’informe favorable de l’interventor municipal.
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 del local núm. 2.6
del Mercat Municipal Pomar-Morera, i el seu venciment serà el 6 de febrer de 2032.
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, segons es desprèn de
l’informe del cap del Departament de Promoció Econòmica i Comerç.
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.
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Atès que consta a l’expedient el pagament de les taxes municipals en concepte d’expedició de
títols de concessions administratives per l’import de 132,93 euros.
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.
En conseqüència, considero que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari, per tal que el
segon tinent d'alcalde i regidor de Badalona Pròspera i Sostenible, en virtut de la delegació
efectuada per l'Alcaldessa, per resolució de 29 de juny de 2015, proposi a la Junta de Govern
Local que aprovi la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMERA.- Autoritzar el traspàs del local núm. 2.6 del Mercat Municipal Pomar-Morera, sol·licitat
per la seva titular la senyora DON amb NIF X, per a la venda de confecció, a favor de la senyora
Isabel MCM amb NIF X. El període de vigència finalitzarà el 6 de febrer de 2032.
SEGONA.- Aprovar la liquidació presentada per Isabel MCM d’import 132,93 euros.
TERCERA.- Confeccionar un nou títol amb les dades significatives de la nova titular, de la
parada i de l’activitat desenvolupada.
QUARTA- La nova concessionària haurà de complir els requisits que estableix l’article 23, de
l’Ordenança de Mercats Municipals de Badalona, pel que fa als deures dels titulars dels llocs de
venda.
CINQUENA.- Aquesta autorització s’haurà de notificar a les interessades, al president i a la
directora del Mercat Municipal Pomar-Morera, al Departament de Patrimoni, i al Departament de
Gestió i Control d’Ingressos de Dret Públic.
En atenció als antecedents, arguments i raonaments jurídics de la proposta de resolució
precedent, la conformo i valido plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata
sessió de la Junta de Govern Local, pel seu coneixement.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
9. Acceptar la sol·licitud de traspàs de la parada núm 67 del mercat municipal La Salut
per a la venda de carn.
Atès l’instància presentada pel senyor JGC amb NIF X, en data 17 de gener d’enguany, per tal de
traspassar, per un preu de 13.000,00 euros, el lloc de venda núm. 67 del Mercat Municipal La
Salut, dedicat a la venda de carn del que n’és concessionari, a favor de la senyora TPV amb NIF
X.
Atès l’informe emès pel cap del Departament de Promoció Econòmica i Comerç, que acredita les
dades registrals del lloc de venda núm. 67 del Mercat Municipal La Salut, a nom de JGC, per acord
de la Junta de Govern Local de data 21 de setembre de 2015, amb data de finalització de la
concessió l’ 1 de març de 2025.
Atès que del mateix informe es desprèn que la quantitat que s’haurà de satisfer en concepte
“d’expedició de títols de concessions administratives” ascendeix a la quantitat de 132,93 euros.
Atès que tant la presidenta del Mercat Municipal La Salut, com la directora del Mercat han informat
que no hi ha inconvenient respecte al traspàs.
Atès que, actualment tant JGC com TPV, no tenen cap deute pendent amb l’Ajuntament de
Badalona.
Vist l’informe favorable de l’interventor municipal.
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 del lloc de venda
núm. 67 del Mercat Municipal La Salut, i el seu venciment serà l’ 1 de març de 2025.
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
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més interessant per la potenciació del mercat accedir al traspàs sol·licitat, segons es desprèn de
l’informe del cap del Departament de Promoció Econòmica i Comerç.
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 consta a l’expedient el pagament de les taxes municipals en concepte d’expedició de
títols de concessions administratives per l’import de 132,93 euros.
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.
En conseqüència, considero que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari, per tal que el
segon tinent d'alcalde i regidor de Badalona Pròspera i Sostenible, en virtut de la delegació
efectuada per l'Alcaldessa, per resolució de 29 de juny de 2015, proposi a la Junta de Govern
Local que aprovi la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMERA.- Autoritzar el traspàs del lloc de venda núm. 67 del Mercat Municipal La Salut, sol·licitat
per el seu titular el senyor JGC amb NIF X, per a la venda de carn, a favor de la senyora TPV amb
NIF X. El període de vigència finalitzarà l’ 1 de març de 2025.
SEGONA.- Aprovar la liquidació presentada per TPV d’import 132,93 euros.
TERCERA.- Confeccionar un nou títol amb les dades significatives de la nova titular, de la
parada i de l’activitat desenvolupada.
QUARTA- La nova concessionària haurà de complir els requisits que estableix l’article 23, de
l’Ordenança de Mercats Municipals de Badalona, pel que fa als deures dels titulars dels llocs de
venda.
CINQUENA.- Aquesta autorització s’haurà de notificar als interessats, a la presidenta i a la
directora del Mercat Municipal La Salut, al Departament de Patrimoni, i al Departament de Gestió i
Control d’Ingressos de Dret Públic.
En atenció als antecedents, arguments i raonaments jurídics de la proposta de resolució
precedent, la conformo i valido plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata
sessió de la Junta de Govern Local, pel seu coneixement.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
10. Acceptar la sol·licitud de traspàs de les parades 29-30 del mercat municipal Llefià per
a la venda de Bar.
Atès que la senyora MOG amb NIF X, mitjançant una instància adreçada a l’Ajuntament en data
17 de gener d’enguany, amb núm. de registre general 1132, sol·licita:
1r.- El traspàs dels llocs de venda núm. 30-31, del Mercat Municipal Llefià, per un preu de
30.000,00- euros a favor del senyor JCGP amb NIF X, per a desenvolupar la mateixa activitat de
“Bar”
2n.- En data 24 de gener d’enguany compareix davant del cap del Departament de Promoció
Econòmica i Comerç, per tal de sol·licitar la rectificació de l’error detectat a l’esmentada
instància, on diu núm. de parades “30-31” a de dir núm. de parades “29-30”.
Atès l’informe emès pel cap del Departament de Promoció Econòmica i Comerç, que acredita les
dades registrals dels llocs de venda núm. 29-30 del Mercat Municipal Llefià, a nom de MOG, per
acord de la Junta de Govern Local de data 12 de setembre de 2016, amb data de finalització de la
concessió el 15 de febrer de 2029.
Atès que del mateix informe es desprèn que la quantitat que s’haurà de satisfer en concepte
“d’expedició de títols de concessions administratives” ascendeix a la quantitat de 132,93 euros.
Atès que tant el president del Mercat Municipal Llefià, com la directora del Mercat han informat que
no hi ha inconvenient respecte al traspàs.
Atès que, actualment tant MOG com JCGP, no tenen cap deute pendent amb l’Ajuntament de
Badalona.
Vist l’informe favorable de l’interventor municipal.
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
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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. 29-30 del Mercat Municipal Llefià, i el seu venciment serà el 15 de febrer de 2029.
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, segons es desprèn de
l’informe del cap del Departament de Promoció Econòmica i Comerç.
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 consta a l’expedient el pagament de les taxes municipals en concepte d’expedició de
títols de concessions administratives per l’import de 132,93 euros.
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.
En conseqüència, considero que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari, per tal que el
segon tinent d'alcalde i regidor de Badalona Pròspera i Sostenible, en virtut de la delegació
efectuada per l'Alcaldessa, per resolució de 29 de juny de 2015, proposi a la Junta de Govern
Local que aprovi la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMERA.- Autoritzar el traspàs dels llocs de venda núm. 29-30 del Mercat Municipal Llefià,
sol·licitat per la seva titular la senyora MOG amb NIF X, per a desenvolupar l’activitat de bar, a
favor del senyor JCGP amb NIF X. El període de vigència finalitzarà el 15 de febrer de 2029.
SEGONA.- Aprovar la liquidació presentada per del senyor JCGP d’import 132,93 euros.
TERCERA.- Confeccionar un nou títol amb les dades significatives del nou titular, de la parada i
de l’activitat desenvolupada.
QUARTA- El nou concessionari haurà de complir els requisits que estableix l’article 23, de
l’Ordenança de Mercats Municipals de Badalona, pel que fa als deures dels titulars dels llocs de
venda.
CINQUENA.- Aquesta autorització s’haurà de notificar als interessats, al president i a la directora
del Mercat Municipal Llefià, al Departament de Patrimoni, i al Departament de Gestió i Control
d’Ingressos de Dret Públic.
En atenció als antecedents, arguments i raonaments jurídics de la proposta de resolució
precedent, la conformo i valido plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata
sessió de la Junta de Govern Local, pel seu coneixement.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
11. Aprovar inicialment del Pla especial urbanístic de l'escola Maristes Champagnat
PROPOSTA D’ACORD de l’aprovació inicial del Pla especial urbanístic de l’escola Maristes
Champagnat de Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 13 de març per l’arquitecta adscrita al Departament Planejament
Urbanístic que reproduït literalment diu:
“Informe tècnic relatiu a la sol·licitud efectuada per XGA en representació dels Maristes
província de l’Hermitage, en data 17 de març de 2017 i número de registre general d’entrada
7913, per a la formulació del Pla especial urbanístic a l’escola Maristes Champagnat.
Objecte
L’objecte de la formulació del present Pla especial urbanístic a l’escola Maristes Champagnat
és l’ordenació volumètrica del solar d’equipament situat a la part de l’illa entre el carrer Pare
Claret, carrer del Temple i Via Augusta, per a emplaçar l’Escola Maristes Champagnat (infantil i
primària) de Badalona.
Formulació del Pla
La iniciativa del Pla especial recau en la mateixa propietat de l’àmbit, els Germans Maristes
província l’Hermitage, que el promou amb la voluntat d’ampliar les instal·lacions de tipus docent

Junta de Govern Local. Sessió núm. 11 / 24-04-2017

23

Secretaria General

existents al carrer del Temple, donant resposta a una necessitat de la ciutat i per tal de superar
els dèficits actuals.
Els Germans Maristes és una congregació religiosa dedicada a l’educació i promoció social
dels infants i joves, sense ànim de lucre, essent l’escola Maristes Champagnat un centre
concertat amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
El Pla especial queda regulat pels articles 67,78, 85 i 96 del DL. 1/2010 de 3 d’agost pel qual
s’aprova el TRLU i la Normativa Urbanística General.
Àmbit del Planejament
L’àmbit del present Pla especial urbanístic es troba situat dins el barri del Centre, a Badalona.
L’illa està delimitada pels carrers de Pare Claret, del Temple i Via Augusta, amb una superfície
de sòl de 2.610 m².
Planejament vigent
El planejament vigent en l’àmbit del Pla és el següent:
El Pla General Metropolità, aprovat definitivament per la Corporació Metropolitana de Barcelona
el 14.07.76 (BOP 19.07.76)
Pla especial de Protecció de Patrimoni. Catàleg normatiu d’edificis i conjunts urbans (Data
d’aprovació 27/10/1984, data de publicació 29/10/1984).
BCIN, àmbit de Jaciment de la ciutat romana de Baetulo, declarat Bé Cultural d’Interès
Nacional, per l’acord del govern de la Generalitat en data 07/11/1995 (DOGC 22/12/1995 –
BOE 08/01/1996).
Descripció de la proposta
La proposta es concreta en les següents línies d’actuació:
Millorar els espais existents i adaptar el conjunt a l’entorn urbà.
Preveure una nova edificació que permeti ampliar les instal·lacions existents acomplint els
requisits de dues línies de docència d’acord amb la legislació vigent.
Les condicions d’edificació, grafiades al plànol P.1 són les següents:
- Es fixen les condicions d’edificació que facilitaran la viabilitat d’ampliació de l’escola, amb una
ocupació de parcel·la del 100%, amb una superfície màxima de 2.610 m2.
- Es defineix un volum amb façana principal al carrer Via Augusta amb una alçada de planta
baixa i una planta pis i 10 metres de fondària edificable respecte el carrer Via Augusta.
- Es defineix un volum amb un màxim de 19 metres de façana al carrer del Temple en
continuïtat amb les edificacions existents amb una alçada màxima de 16,50 metres des de la
cota de Via Augusta, i 17 metres de façana al carrer Pare Claret en continuïtat a les
edificacions existents i una alçada màxima de 22,40 metres.
- L’alçada reguladora màxima es defineix per a cada volum, configurant un pla horitzontal a
partir dels punts d’aplicació. Els punts d’aplicació de la cota de referència de la planta baixa es
defineixen al plànol P1 (PA-ARM)
Caldrà cedir la part de subsòl arqueològic i la part de planta baixa necessària per accedir-hi.
L’espai de cessió es definirà en el moment de demanar la llicència.
Aquesta part de sòl (tant de subsòl com de planta baixa, per l’accés) es grafia als plànols
d’ordenació, qualificant-la de sistema de titularitat pública, per la necessitat d’implantar
l’equipament comunitari del jaciment arqueològic i el seu accés. Es regularà d’acord amb
l’article 35 de la llei d’Urbanisme.
Els usos que es preveuen són : ús docent, sanitari-assistencial i cultural.
Justificació de l’observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible
La finalitat d’ampliar l’escola existent incideix de manera positiva en el conjunt del barri i de la
ciutat.
La implantació de l’escola infantil i de primària en el mateix barri en el que s’ha consolidat ha
d’incidir positivament en la utilització més racional del conjunt del barri i de la ciutat. Així mateix,
afavoreix un model d’ocupació més compacte, consolidant un model globalment més
cohesionat i menys dispers.
L’emplaçament de la nova escola ha de contribuir a millorar la qualitat urbana i ambiental de
l’illa i del sector.
Conclusions
Vista la proposta i atès que la documentació compleix amb les disposicions establertes pel
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme,
les seves modificacions segons la Llei 3/2012, de 22 de febrer, el Decret 305/2006, de 18 de
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juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, el Real Decret Legislatiu 2/2008,
de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Ley de Suelo, s’informa favorablement la
tramitació del Pla especial urbanístic a l’escola Maristes Champagnat.”
Així mateix, en data 23 de març el Departament Jurídic de l’Àrea d’Urbanisme ha emès informe
favorable a la nova aprovació inicial de la proposta presentada, que es transcriu literalment a
continuació:
“I. PROPOSTA PRESENTADA
El mes de març d’enguany es presentà per part del senyor XGA, actuant en nom i
representació de Maristes Província de l’Hermitage, propietaris de la parcel·la que constitueix
l’àmbit del planejament, la proposta de Pla Especial urbanístic de l’escola Maristes
Champagnat de Badalona, el qual té per objecte millorar els espais existents i permetre
l’ampliació de les instal·lacions per tal d’incloure dos línies de docència d’acord amb la
legislació vigent.
L’àmbit del present Pla especial urbanístic es troba situat dins el barri del Centre, a Badalona.
L’illa està delimitada pels carrers de Pare Claret, del Temple i Via Augusta, amb una superfície
de sòl de 2.610 m².
Respecte la proposta presentada, en data 13 de març de 2017 l’arquitecta adscrita al
Departament de Planejament Urbanístic ha emès un informe mitjançant el qual es posa de
manifest que la proposta presentada es concreta en: millorar els espais existents i adaptar el
conjunt a l’entorn urbà, preveure una nova edificació que permeti ampliar les instal·lacions
existents acomplint els requisits de dues línies de docència d’acord amb la legislació vigent, es
fixen les condicions d’edificació que facilitaran la viabilitat d’ampliació de l’escola, amb una
ocupació de parcel·la del 100%, amb una superfície màxima de 2.610 m2. Els usos que es
preveuen són : ús docent, sanitari-assistencial i cultural. Així mateix, caldrà cedir la part de
subsòl arqueològic i la part de planta baixa necessària per accedir-hi.
Analitzat el document, que consisteix en una memòria que determina l’àmbit, objecte,
justificació i descripció de la proposta, així com la normativa i els plànols d’informació i
ordenació, l’arquitecta municipal informa favorablement la proposta per tal de procedir a la
tramitació de la present aprovació inicial.
II. NORMATIVA D’APLICACIÓ
Aquest Pla Especial urbanístic d’iniciativa privada es tramita per aquesta Corporació municipal
a l’empara de l’article 78 del Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), en
concordança amb l’article 101 de la mateixa llei.
A l’expedient administratiu 11/A3-15 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic
consten les determinacions establertes a l’article 67 del TRLUC, en concordança amb els
articles 93.6 i 94 del Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de
juliol, en endavant, hi consta la documentació adequada a la naturalesa i finalitat del pla
especial proposat: memòria (memòria descriptiva, normativa, annexos) i plànols d’informació i
ordenació del territori.
L’article 85.5 del TRLUC estableix que simultàniament al tràmit d’informació pública s’ha de
sol·licitar informe als organismes, si n’hi ha, afectats per raó de llurs competències sectorials.
III. PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ INICIAL
D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació tècnica que consta a
l’expedient i l’informe emès per la tècnica del departament de Planejament urbanístic no trobem
raó obstativa per a tramitar l’acord d’aprovació inicial, la naturalesa jurídica del qual és la de un
acte de tràmit que sotmet l’expedient a informació pública i que a la vista del resultat d’aquesta
fase del procediment requerirà ulterior acord d’aprovació provisional adoptat per l’òrgan
competent.
En conseqüència, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que sigui aprovada
amb caràcter inicial per la Junta de Govern Local, òrgan municipal competent en virtut de les
facultats atribuïdes a l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local,
en concordança amb l’article 53.1.s) del DL 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC). Tanmateix
aquesta competència ha estat delegada en favor de la Junta de Govern Local, com a òrgan
col·legiat, mitjançant resolució de l’Alcaldessa de data 23 de juny de 2015.”
En conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que el Tinent d’Alcalde de
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Badalona Habitable, a proposta del Cap del Servei d’Ordenació del Territori, proposi a la Junta
de Govern Local l’aprovació del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter inicial el Pla Especial Urbanístic de l’Escola Maristes
Champagnat. Aquesta figura derivada de planejament urbanístic és d’iniciativa privada i es
tramita per aquesta Corporació Municipal a l’empara de l’article 78 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer.
SEGON.- Disposar l’obertura del termini d’informació pública de l’instrument d’ordenació
urbanística durant el termini d’un mes, que s’haurà de convocar mitjançant edictes que caldrà
inserir al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació de la premsa
periòdica, al Tauler d’Anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament de Badalona. Durant el període
d’informació pública podran formular-se les al·legacions que s’escaiguin.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
Proposicions urgents
12. Donar compte de la sentència dictada, en data 29/03/17, pel Jutjat Contenciós
Administratiu 2 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu ordinari 152/2014-M, i
acordar no interposar recurs d'apel·lació contra la mateixa.
PROPOSTA D’ACORD I DONAR COMPTE
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució : Donar compte de la sentència dictada, en data 29/03/2017, pel Jutjat
Contenciós Administratiu 2 dels de Barcelona en el recurs contenciós administratiu ordinari
152/2014-M, i acordar no interposar recurs d’apel·lació contra la mateixa.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Interessat: Jutjat Contenciós Administratiu número 2
(Recurs contenciós ordinari 152/2014-M)
Expedient judicial: 427/ASS C-36/14. Expedient administratiu 226/PRC-61/13
Fets
1.En data 25/04/2014 el Magistrat del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 va trametre a
aquesta administració municipal la provisió a tenor de la qual s’ordenava que es trametés a
l’esmentat òrgan jurisdiccional, l’expedient administratiu 226/PRC-61/13 amb motiu de la
tramitació del Recurs contenciós ordinari núm. 152/2014-M formulat per FCA I AMRB
2.El recurs contenciós administratiu esmentat es formulava contra la desestimació, per silenci
administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial interposada pels reclamants a
conseqüència dels perjudicis derivats dels sorolls i vibracions emeses per les activitats del
Local del Casal d'Avis de Can Mercader.
3.La companyia ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA amb la qual aquesta
administració té subscrita una pòlissa d’assegurança, comunicava que no donava cobertura a
l’incident objecte del litigi.
4.En tant en quant la demanda d’aquest procediment va entrar per Registre General de
l’Ajuntament de Badalona en data 25 d’abril de 2014, data amb vigència del contracte menor de
serveis signat entre aquest Ajuntament i el despatx professional ROCA JUNYENT S.L.P., el
14/06/2013, es va creure pertinent designar al despatx professional ROCA JUNYENT S.L.P per
a la representació i defensa dels interessos municipals en l'esmentat recurs, i si escau, ulteriors
instàncies.
5.En data 29/03/2017 el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona ha dictat
sentència, amb número 89/2017, per la qual s’estima parcialment el present recurs condemnant
al nostre Ajuntament a que es porti a terme l’acte de comprovació per tal que, en el seu cas, es
pugui atorgar la llicència al local, i que, una vegada atorgada la llicència, es porti a terme la
corresponent inspecció per comprovar que les activitats s’ajusten a la llicència, i abonar a cada
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un dels recurrents la quantitat de 6.000 euros. No hi ha condemna en costes processals.
Contra la sentència es pot interposar recurs d’apel·lació en el termini de 15 dies, el qual fineix el
27/04/2017.
6.El despatx professional ROCA JUNYENT S.L.P estudia la viabilitat jurídica de la possible
interposició d’un recurs d’apel·lació contra la sentència abans esmentada. En data 06/04/2017
l’advocada tramet al nostre Servei un correu electrònic pel qual informa de la viabilitat jurídica
abans esmentada i conclou que la viabilitat amb èxit d’un possible recurs d’apel·lació dictada
contra la sentència notificada és baix, existint un risc potencial, a més a més, de condemna en
costes al nostre Ajuntament. A continuació es transcriu el correu esmentat:
“ (...) hem estudiat amb en Lluís la viabilitat jurídica de la possible interposició d’un recurs
d’apel·lació contra la sentència dictada en el marc del recurs contenciós – administratiu número
152/2014-M dictada pel Jutjat Contenciós – Administratiu 2 de Barcelona, en virtut de la qual
s’estima parcialment el recurs i es condemna a l’Ajuntament a:
Dur a terme l’acta de comprovació per a què, en el seu cas, pugui atorgar-se la llicència al local
ubicat en els baixos del denominat edifici “Can Mercader”.
Un cop atorgada la llicència, a dur a terme la corresponent inspecció per a comprovar que les
activitats s’ajusten a la mateixa.
Abonar a cada recurrent 6.000 euros.
Després d’analitzar el contingut de la sentència i la jurisprudència dels nostres tribunals,
entenem que al llarg del procediment ha quedat provat que el local no disposava de la
corresponent llicència i que l’Ajuntament n’era coneixedor.
Per aquest motiu, el recurs d’apel·lació hauria de basar-se la única pretensió de rebaixar
l’import indemnitzatori reconegut a cada recurrent.
Al nostre entendre, però, dita pretensió podria no ésser estimada per quant la sentència del
Jutjat ja ha aplicat el criteri de proporcionalitat i ha reduït substancialment l’import
indemnitzatori en relació al sol·licitant pels recurrents (32.400 euros per recurrent). D’altra
banda, l’import reconegut (6.000 euros per recurrent) està dins dels paràmetres habituals
reconeguts per la jurisprudència.
Al fet anterior cal afegit una possible condemna en costes en cas de desestimar-se el possible
recurs d’apel·lació.
Per tot l’anterior, considerem que la viabilitat d’un possible recurs d’apel·lació dictada contra la
sentència notificada és baix, existint un risc potencial de condemna en costes a l’Ajuntament
(...).”
7.Donat que el termini per la interposició de recurs d’apel·lació fineix, tal i com s’ha expressat al
punt 6, el dia 27/04/2017, es fa necessari portar (abans del termini indicat) a donar compte de
la sentència a la Junta de Govern Local per tal que s’acordi la no interposició de recurs, a la
vista de l’informe anteriorment esmentat.
Fonaments de dret
1. L'objecte d'aquest expedient és informar de la sentència dictada, en data 29/03/2017, pel
Jutjat Contenciós Administratiu 2 dels de Barcelona en el recurs contenciós administratiu
ordinari 152/2014-M, i acordar no interposar recurs d’apel·lació contra la mateixa.
2. Conforme als articles 103 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, l’òrgan encarregat de l’activitat que fou objecte del
recurs contenciós administratiu interposat ha de procedir a l'execució de la decisió jurisdiccional
portant a terme les actuacions necessàries pel seu compliment.
3. D’acord amb el que preveuen l’article 53.3 i 54.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel qual es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 21.3 i
23.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local amb relació a
l’article 103 de la LJCA, el titular de l’òrgan competent per resoldre aquest expedient és
l'alcalde de la corporació. L’esmentada competència està delegada en la regidora de l’Àrea de
Govern i Recursos Humans pel decret d’alcaldia de data 5 de juliol de 2011, de delegació
general d’atribucions de gestió i resolució d’assumptes dels seus àmbits i/o àrees d’actuació.
4. 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 departament o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
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Conclusions i Proposta:
PRIMER.- Donar compte a la Junta de Govern Local de la sentència número 89/2017 dictada,
en data 29/03/2017, pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 dels de Barcelona en el recurs
contenciós administratiu ordinari 152/2014-M interposat per FCA I AMRB.
SEGON.- Acordar no interposar recurs d’apel·lació contra la sentència número 89/2017 dictada,
en data 29/03/2017, pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 dels de Barcelona en el recurs
contenciós administratiu ordinari 152/2014-M interposat per FCA I AMRB, a la vista de l’informe
de ROCA JUNYENT S.L.P en relació al cas de referència.
TERCER.- Encarregar el compliment de l’execució de la sentència al regidor de Badalona
Democràtica.
QUART.- Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixen en ordre al bon
fi i execució del precedent acord
(.../...)
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen a la Proposta de resolució
precedent, no havent obstacle legal ni reglamentari, proposo a l’alcalde accidental, prèvia
declaració d’urgència, que elevi a la Junta de Govern Local la proposta anterior, per al seu
debat i aprovació, si escau.
(.../...)
En atenció als antecedents, arguments i raonaments jurídics de la Proposta de resolució
precedent, la conformo i valido plenament i n'ordeno la tramitació d’urgència a la propera i
immediata sessió de la Junta de Govern Local, pel seu coneixement i per al seu debat i
aprovació, si escau.
(.../...)
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 88.6 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Junta de Govern Local RESOL
d’acord amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui aquesta proposta als interessats
d’acord amb l’article 40 i 42 del mateix cos legal.
Els regidors resten assabentats de la precedent resolució.
13. Aprovació de l' adjudicació del contracte per a la prestació dels serveis
d'assessorament, mediació i administració de les pòlisses d' assegurances de
l'Ajuntament de Badalona, així com la contractació d'aquestes, dividit en 7 lots.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Aprovació de l’ adjudicació del contracte per a la prestació dels serveis
d’assessorament, mediació i administració de les pòlisses d’ assegurances de l’Ajuntament de
Badalona, així com la contractació d’aquestes, dividit en 7 lots, a favor de les següents
empreses per als lots que tot seguit s’ indiquen:
-LOTS 1 (danys materials), 2 (RC i patrimonial), 3 (defensa jurídica danys materials), 5
(vehicles a motor) i 6 (embarcacions) a favor de MARSH SA, amb NIF X.
-LOT 4 (responsabilitat d’ autoritats i personal de l’ Ajuntament), a favor de WILLIS IBERIA
CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA, amb NIF X.
-Lot 7 ( vida i accidents) a favor de OLLER BUSINESS INSURANCE BROKERS SA, amb NIF
X.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Expedient: 4/OBR- 1/16
Antecedents
1. En data 30 de juny de 2016 la cap del Servei Jurídic i Administració General de l’ Àmbit de
Badalona Democràtica va emetre un informe técnic de motivació en què instava al
Departament Central de Contractació a l’ inici de la tramitació d’ un expedient administratiu per
tal d’adjudicar el contracte per a la prestació dels serveis d’assessorament, mediació i
administració de les pòlisses d’ assegurances de l’Ajuntament de Badalona, així com la
contractació d’aquestes, dividit en 7 lots, pel termini d’un any amb possibilitat de pròrroga per
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dos períodes de màxim un any més cadascun. Aquest informe s’acompanyava del Plec de
prescripcions tècniques particulars que es proposava per regir aquest contracte.
2. A la vista de l’ esmentada documentació técnica, la cap del Servei de Contractació incoà en
data 4 de juliol de 2016 un expedient de contractació per tal d’ adjudicar – mitjançant
procediment obert harmonitzat - el contracte a què s’ha fet referència i la lletrada sotasignant d’
aquest document elaborà el plec de clàusules administratives particulars que es proposa per
regir aquest contracte, el qual s’acompanyà d’ un informe jurídic, amb sotmetiment del seu
finançament, atès la previsió d’inici de la seva vigència per al proper exercici economic, a la
condició suspensiva de l’existencia de crèdit adequat i suficient en el pressupost de 2017 per
tal d’ atendre la despesa que s’ estimava que se’n derivés del contracte sorgit d’ aquest
expedient.
3. En sessió ordinària de data 10 d’ octubre de 2016 la Junta de Govern Local va adoptar, entre
d’ altres, els acords que es transcriuen literalment, en part suficient, a continuació:
“PRIMER.- APROVAR el Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives
particulars que conformen l’expedient de contractació indexat amb el número 4/OBR- 1/16
corresponent al contracte, dividit en set lots, de serveis d’ assessorament, mediació i
administració de les pòlisses d’ assegurances de la corporació així com la contractació
d’aquestes, pel termini d’un any amb possibilitat de pròrroga per dos períodes de màxim un any
més cadascun, i amb un pressupost màxim de licitació de 450.994,61 euros (IVA exempt,
altres impostos i recàrrecs inclosos), el qual es desglossa per lots de la següent manera:
PML (IVA exempt, altres
impostos i recàrrecs d’
LOTS
aplicació inclosos)
LOT 1
Assegurança danys materials.

219.253,63 €

LOT 2
Responsabilitat civil i patrimonial.

122.866,50 €

LOT 3
Assegurança defensa jurídica danys materials i corporals.

34.604,86 €

LOT 4
Assegurança responsabilitat alts càrrecs.

17.500 €

LOT 5
Responsabilitat derivada de l’ús i circulació de vehicles a motor:
vehicles normals i especials.

32.925 €

LOT 6
Responsabilitat derivada de l’ús i circulació d’embarcacions.

1.092,5 €

LOT 7
• Accidents voluntaris, accidents prestació substitutòria i grups
de gegants.
• Vida regidors, empleats públics (accidents).
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SEGON.- PROCEDIR a l’ obertura del procediment obert d’ adjudicació d’ aquest contracte
mitjançant tramitació ordinària, segons allò previst als articles 110, 150 i 157 del RDL 3/2011,
de 14 de novembre, pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
(…)”
4. En data 2 de novembre de 2016 es publicà l’ anunci de licitació de l’esmentat contracte en el
Diari Oficial de la Unió Europea (amb número de registre 2016/S 211-385355) i en el Perfil de
Contractant d’ aquest Ajuntament. El dia 14 de novembre de 2016 s’ inserí un avís en el Perfil
de Contractant de l’ Ajuntament de Badalona mitjançant el qual es publicaven els plecs (tècnic i
administratiu) reguladors d’ aquest contracte traduïts al castellà, en data 22 de novembre es
publicarà la sinistralitat dels lots 1, 2, 3 i 5, en data 24 de novembre, la sinistralitat del lot 7, i
finalment, en data 30 de novembre de 2016 l’ annex 1 del plec de prescripcions tècniques
particulars en fomat amb més clara visualització.
5. En data 9 de desembre de 2016 (aquest dia inclòs) finalitzà el termini per presentar
proposicions. Segons certificat del registre de pliques que consta en l’ expedient administratiu
de referència, datat del mateix dia, signat per la cap del Servei de contractació amb el conforme
del secretari general, les empreses que dins del termini establert van presentar proposició, per
ordre de registre d’entrada de la documentació, van ser les següents:
1
OLLER BUSINESS INSURANCE BROKERS
SA
2
MARSH SA
3
AON GIL & CARVAJAL SA CORREDURIA
DE SEGUROS
4
WILLIS
IBERIA
CORREDURIA
DE
SEGUROS Y REASEGUROS SA
6. En sessió de data 16 de desembre de 2016 la Mesa de Contractació formada pels membres
indicats a la clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest
contracte (en endavant, PCAP) es reuní als efectes de procedir a l’obertura del sobre A (relatiu
a la documentació general) de les empreses a què s’ha fet abans referència. En aquesta sessió
la Mesa adoptà l’ acord que es transcriu literalment a continuació:
“ÚNIC.- TRAMETRE la documentació general examinada (contingut del sobre A de les
proposicions presentades en aquesta licitació) al Departament Central de Contractació perquè
n’efectuï el seu anàlisi detallat i exhaustiu als efectes de verificar si les empreses que han
presentat dites proposicions compleixen amb els requisits de solvència i capacitat exigits als
plecs reguladors d’ aquest contracte, i cursi les peticions d’ esmena pertinents, advertint
expressament a l’ empresa Willis Iberia SA de l’ obligació de concórrer conjuntament per als
lots 1,2 i 3 prevista en la clàusula 3.4 del plec de clàusules administratives particulars regulador
d’ aquest contracte.”
7. Realitzat l’ examen minuciós de la documentació general inclosa en els sobres A de les
proposicions presentades a la licitació del contracte de referència, i havent-se detectat
determinats defectes i/o mancances, el Departament Central de Contractació cursà els
corresponents oficis d’ esmena en data 22 de desembre de 2016, atorgant als empresaris
afectats un termini màxim per a la subsanació d’ aquests defectes i/o mancances que
finalitzava el dia 27 de desembre de 2016 a les 13.30 h. Havent posat de manifest els
empresaris afectats la impossibilitat d’ atendre els requeriments atès el període vacacional de
les festes de Nadal i les dificultats d’ aconseguir les signatures dels apoderats de les entitats
corresponents, aquest termini s’ amplià a tots els empresaris afectats fins el dia 5 de gener de
2017 a les 13.30 hores.
8. En sessió de data 19 de gener de 2017 la Mesa es tornà a convocar, en acte públic, per a la
proclamació pública del resultat de la qualificació documental de les proposicions presentades
en aquesta licitació (sobres A), admissió de licitadors i obertura dels sobres B dels admesos
(ofertes econòmiques i resta d’ aspectes de les ofertes avaluables de forma reglada o
automàtica), adoptant-se en dita sessió els acords que es transcriuen literalment a continuació:
“PRIMER.- Admetre a la licitació a les empreses presentades a la licitació següents per als lots
que s’ indiquen a continuació:
1) OLLER BUSINESS INSURANCE BROKERS SA, per al lot 7 (riscos personals: vida i
accidents)
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2) MARSH SA, per als lots 1 (danys materials), 2 (responsabilitat civil i patrimonial), 3 (defensa
jurídica), 5 (vehicles a motor normals i especials), 6 (embarcacions) i 7 (riscos personals: vida i
accidents).
3) WILLIS IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA, per als lots 4
(responsabilitat alts càrrecs) i 7 (riscos personals: vida i accidents).
Respecte als lots 1,2 i 3 només resultarà admès a la licitació d’ aquests lots si dins del sobre B
de la seva proposició ha inclòs oferta econòmica per aquests 3 lots i no només per als lots 1 i 3,
com va indicar en l’ exterior del sobre A de la proposició. Tot això de conformitat amb el que
preveu la clàusula 6.1.6 del PCAP i amb els mateixos termes la clàusula 6.2 i 3.4, entre
d’altres, de l’ esmentat plec:“ No s’acceptarà ni es valorarà l’ oferta rebuda de manera
individualitzada per un d’aquests lots si no va acompanyada de la oferta dels altres dos lots
(quant es refereix als lots 1, 2 i 3)(...).”
Amb l’ advertiment que cas de resultar adjudicatari d’ alguns o de tots els lots d’ aquest
contracte per als quals concorre sens perjudici d’ allò exposat anteriorment, haurà de presentar
dins del termini en què li sigui requerit i amb caràcter previ a trametre l’ expedient de proposta
d’ adjudicació per a la seva fiscalització al Departament d’ Intervenció General: la documentació
a què es refereix la clàusula 7.2.5 del PCAP de les companyies que proposa per a l’ execució
dels lots per als quals n’ hagi resultat proposat a l’ adjudicació amb excepció de la companyia
Generalli España SA de Seguros y Reaseguros.
SEGON.- Excloure de la licitació a l’ empresa AON GIL Y CARVAJAL SA CORREDURIA DE
SEGUROS, no havent esmenat cap dels defectes i/o mancances detectats en la seva
proposició ni dins del termini atorgat inicialment per a la seva esmena ni dins del termini
prorrogat.
TERCER.- A l’efecte del que disposa l’article 83 del mateix RD 1098/2001, OBRIR els “sobres
B” de les proposicions presentades per les empreses a què s’ha fet referència en el primer
acrod, el contingut del qual l’ integra l’ oferta econòmica així com també la resta d’ aspectes de
les ofertes avaluables de forma reglada o automàtica d’ acord amb el que preveu la clàusula
6.2 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte, i llegir i ferne públic el seu contingut, obtenint-se el resultat que hi figura en l’ annex I d’ aquest document.
QUART.- NOTIFICAR aquests acords a tots els candidats i licitadors en aquest procediment de
contractació a través del mitjà de comunicació (fax o correu electrònic) que hagin indicat en la
seva respectiva proposició, als efectes del tràmit d’audiència previst a l’article 87.1 del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RD 1098/2001, de
12 d’octubre).
9. Havent-se detectat una descomposició del preu del contracte en les ofertes formulades per
al lot 7 totalment inversa a la de sortida inclosa en els plecs reguladors d’ aquest contractació,
quant a l’ assegurança de vida dels càrrecs electes i d’ accidents es refereix, en data 6 de
febrer de 2017 es van trametre oficis de sol·licitud d’ aclariments a tots els empresaris que
formularen oferta per aquest lot.
10. Dins del termini atorgat per a la presentació dels aclariments sol·licitats amb carácter previ,
totes les empreses admeses a la licitació del lot 7 van presentar les corresponents
justificacions.
11. Aclarit aquest extrem, en data 20 de febrer de 2017 la tècnica del Servei Jurídic i
Administració General de l’ Àmbit de Badalona Democràtica va emetre un informe tècnic de
valoració de les proposicions admeses a la licitació de cadascun dels lots, de classificació d’
aquestes i de proposta d’ adjudicació de cadascun d’ aquests a favor de la proposició que n’ ha
resultat econòmicament més avantatjosa per a cada lot.
12. En sessió de data 2 de març de 2017 la Mesa de Contractació, en acte públic, es tornà a
convocar als efectes d’exposar el contingut de l’ esmentat informe tècnic, assumint-ne el seu
contingut i conclusions i emetre una proposta d’ adjudicació del contracte de referència
adoptant-se en dita sessió els acords que es transcriuen literalment a continuació:
“PRIMER.- ADJUDICAR el contracte relatiu a la prestació dels serveis – de naturalesa privadad’ assessorament, mediació i administració de les pòlisses d’ assegurances de l’ Ajuntament de
Badalona, així com la contractació d’ aquestes, dividit en 7 lots, a favor de les empreses i per
als lots que es detallen a continuació:
- LOTS 1 (danys materials), 2 (RC i patrimonial), 3 (defensa jurídica danys materials), 5
(vehicles a motor) i 6 (embarcacions) a favor de MARSH SA, amb NIF X
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- LOT 4 (responsabilitat d’ autoritats i personal de l’ Ajuntament), a favor de WILLIS IBERIA
CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA, amb NIF X
- Lot 7 ( vida i accidents) a favor de OLLER BUSINESS INSURANCE BROKERS SA, amb NIF
X
En haver resultat les seves ofertes les econòmicament més avantatjoses per als lots a què s’ha
fet referència d’acord amb l’ informe tècnic emès en data 20 de febrer de 2017 per la lletrada
del Servei Jurídic i Administració General de l’Àmbit de Badalona Democràtica, de valoració de
les ofertes, de classificació d’aquestes i de proposta d’adjudicació de cadascun dels lots del
contracte, i a raó de les millores i compromisos formulats en les seves respectives proposicions
els quals, d’acord amb els plecs reguladors del contracte, han estat presos en consideració per
a la seva valoració.
SEGON.- COMUNICAR aquesta proposta d’adjudicació i l’ informe tècnic de valoració que li ha
servit de base a tots els candidats i licitadors, als efectes del tràmit d’audiència previ a la
resolució d’aquest procediment per l’òrgan de contractació, pel termini de dos dies hàbils
comptats de l’endemà de la tramesa d’aquesta proposta a través del mitjà de comunicació (fax
o correu electrònic) que hagin indicat per a aquest efecte, d’acord amb l’article 87.1 del RD
1098/2001, de 12 d’octubre, Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques i la clàusula 6.1.7 del plec de clàusules administratives particulars regulador
d’aquesta contractació, termini durant el qual podran examinar les actuacions practicades a les
dependències del Departament Central de Contractació (Plaça Assemblea Catalunya, 9-12, 4a
planta, 08911 Badalona), en horari de 9h a 13h de dilluns a divendres, exclosos festius al
municipi i REQUERIR a les empreses MARSH SA, amb NIF X; WILLIS IBERIA CORREDURIA
DE SEGUROS Y REASEGUROS SA, amb NIF X i OLLER BUSINESS INSURANCE
BROKERS SA, amb NIF X en haver estat proposades per a l’ adjudicació d’ alguns dels lots d’
aquest contracte perquè, d’acord amb l’article 151.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’ aprovà el Text refós de la Llei de contractes del sector públic i la clàusula
a què s’ha fet abans referència, presentin a les dependències del Departament Central de
Contractació la documentació que s’indica en aquest acord i que es detalla a continuació, dins
del termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció d’aquesta proposta
d’adjudicació realitzada a través dels mitjans de comunicació indicats a aquests efectes per
part d’aquestes empreses, ADVERTINT-LES que, conformement amb les previsions del darrer
paràgraf de l’article citat, l’ incompliment d’aquest requeriment es considerarà un desistiment de
l’oferta.
- Justificant de constitució a la Tresoreria General d’ aquesta corporació (ubicada al c. Francesc
Layret, número 42-46, 4ª planta, 08911 de Badalona, en horari de 9.00 h a 13.30 hores de
dilluns a divendres, exclosos festius al municipi) de la garantia definitiva per un import
corresponent al 5% del preu del lot/s del/s qual/s n’ hagi resultat escollit adjudicatari (IVA
exempt, resta d’ impostos i recàrrecs inclosos), resultant els següents imports:
- Lot 1: 7.896,68 euros.
- Lot 2: 5.500 euros
- Lot 3: 1.250 euros
- Lot 4: 743 euros
- Lot 5: 1.596,86 euros
- Lot 6: 53,50 euros
- Lot 7: 989,17 euros
- Documentació acreditativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social (cas que no s’hagi presentat autorització amb la resta de
documentació general presentada amb el sobre A de la proposició perquè l’ Ajuntament
obtingui d’ ofici aquesta documentació).
- Documentació justificativa d’ estar donat d’ alta en l’ IAE en l’epígraf corresponent a l’objecte
d’aquest contracte (mitjançant la presentació del darrer rebut o, en cas d’exempció, a través del
document d’alta de l’ impost i una declaració de no haver-ne estat donat de baixa).
- La pòlissa d’assegurances a què fa referència la clàusula 20 d’ aquest plec, amb aportació de
les condicions particulars i generals que la regulin i del darrer rebut acreditatiu del pagament de
la prima.
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- En el seu cas, els exemplars originals de la documentació que hagi aportat a la licitació
mitjançant fotocòpies i qualsevol altre document addicional acreditatiu de la seva aptitud per
contractar i dels compromisos d’adscripció oferts.”
13. En compliment de l’acord segon abans transcrit, en data 9 de març de 2017 es va trametre
a tots els candidats i licitadors del contracte de referència l’acta aixecada arran la Mesa de
Contractació de proposta d’adjudicació d’aquest contracte així com l’ informe tècnic de
valoració de l’ oferta que li havia servit de base, de data 20 de febrer de 2017, als efectes
indicats en l’ esmentat acord.
14. Les empreses proposades a l’adjudicació de cadascun dels lots d’aquest contracte han
presentat, dins del termini atorgat, la documentació que se’ls hi va requerir i han dipositat en la
Tresoreria General d’aquesta corporació la garantia definitiva pels imports a què s’ha fet abans
referència.
15. No s’ ha presentat cap al·legació dins dels terminis d’audiència atorgats en el decurs de la
tramitació d’aquest expedient contra cap dels actes de tràmit acordats.
16. Consten en l’ expedient de contractació de referència els certificats d’estar al corrent de
deutes amb aquest Ajuntament, amb Hisenda i amb la Tresoreria General de la Seguretat
Social de les tres empreses a favor de qui es proposa l’ adjudicació de la totalitat de lots en què
es dividí l’ objecte d’ aquest contracte.
17. D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, l’expedient d’adjudicació així tramitat s’ha sotmès per a la seva
fiscalització prèvia a l’ Intervenció municipal.
Fonaments jurídics
1. Per a l’adjudicació d’aquest contracte, s’han complert els tràmits previstos en relació al
procediment obert, d’acord amb els articles 157 i següents del Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel que s’ aprovà el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic ( en
endavant, TRLCSP), i el que estableix el RD 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa
parcialment l’esmentada Llei.
2. A la vista de la tramitació assenyalada en els antecedents d’ aquest document, s’escau
endegar els tràmits administratius per a l’adjudicació d’aquest contracte que estableix el
TRLCSP i el Reglament de desenvolupament de la Llei de contractes del sector públic, amb les
corresponents operacions pressupostàries d’autorització i disposició de la despesa, en el seu
cas, que preceptuen el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG 2/2004,
de 5 de març) i el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa.
3. En aquest sentit, les empreses proposades a l’adjudicació dels diversos lots en què es dividí
l’ objecte del contracte de referència han acreditat la seva capacitat i solvència per a contractar
amb la Corporació i han aportat dins del termini establert la documentació requerida de
conformitat amb el que disposa la clàusula 6.1.7 del Plec de clàusules administratives
particulars regulador d’ aquest contracte en compliment de l’article 151.2 del TRLCSP. Per tant,
han dipositat a la Tresoreria General d’aquest Ajuntament les garanties definitives
corresponents al 5% del preu d’adjudicació del lot o lots que els ha/n resultat adjudicat/s (IVA
exempt, resta d’ impostos i recàrrecs inclosos) d’ aquest contracte.
4. Tenint en compte que l’ entrada en vigor dels contractes que en sorgeixin de la tramitació
d’aquest expedient es preveu que tingui lloc el dia 1 de juny d’ enguany, la despesa que se’n
pugui derivar de la seva formalització per a l’ any 2017, la qual s’ estima en un total de
264.418,75 euros (IVA exempt, resta d’ impostos i recàrrers inclosos) a raó de 128.548,70
euros el lot 1, 72.036,80 euros el lot 2, 20.288,88 euros el lot 3, 10.260,27 euros el lot 4,
19.303,97 euros el lot 5, 640,53 euros el lot 6 i 13.339,60 euros el lot 7, s’ haurà d’ atendre amb
càrrec a les partides pressupostàries següents del pressupost municipal de l’ exercici 2017 en
pròrroga de l’ exercici 2016:
2017 N 210 9202 22404

A

82.297,07

2017 N 210 9202 22406

A

20.288,88

2017 N 210 9203 22402

A

19.303,97

2017 N 210 9208 22401

A

128.548,70
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2017 N 210 9220 22405

A

972,08

2017 N 210 9330 22403

A

640,53

2017 N 213 9204 16205

A

12.367,52

Quant a la despesa que se’n pugui derivar d’ aquests contractes per a les futures anualitats que
comprengui la seva execució així com les seves possibles pròrrogues, cas d’ acordar-se
aquestes, restarà sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient
en els pressupostos municipals corresponents a aquells futurs exercicis, per atendre el seu
pagament. Tot això de conformitat amb allò previst a l’article 174 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del
contracte de referència es derivi per a les futures anualitats podrà constituir causa per a la
modificació i/o resolució del contracte d’acord amb l’establert a les clàusules 27 i 30 del plec de
clàusules administratives particular regulador d’aquest contracte.
5. D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, l’expedient d’adjudicació així tramitat ha estat fiscalitzat amb caràcter
previ per l’interventor general.
6. De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona del TRLCSP i el cartipàs
municipal vigent el titular de l’òrgan competent per aprovar aquesta contractació és la Junta de
Govern Local, per delegació de l’alcaldia, conforme les previsions de la Resolució de 23 de juny
de 2015, sens perjudici que l’ alcaldessa pugui assumir les atribucions delegades a la Junta de
Govern Local quan en casos d’ urgència es consideri adequat, donant-ne posteriorment compte
a la Junta de Govern Local.
7. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
regidor de l’ àmbit de Badalona Democràtica que inclogui a l’ ordre del dia de la Junta de
Govern Local, per la seva ulterior resolució, si s’ escau, la següent proposta:
PRIMER.- ADJUDICAR el contracte relatiu a la prestació dels serveis – de naturalesa privadad’ assessorament, mediació i administració de les pòlisses d’ assegurances de l’ Ajuntament de
Badalona, així com la contractació d’ aquestes, dividit en 7 lots, a favor de les empreses, per
als lots i pels imports que es detallen a continuació:
- LOTS 1 (danys materials), 2 (RC i patrimonial), 3 (defensa jurídica danys materials), 5
(vehicles a motor) i 6 (embarcacions) a favor de MARSH SA, amb NIF X, pels imports que per
cadascun dels lots s’ hi detallen a continuació (IVA exempt, resta d’ impostos i recàrrecs
inclosos):
- Lot 1: 157.933,60 euros
- Lot 2: 110.000,00 euros
- Lot 3: 25.000,00 euros
- Lot 5: 31.937,25 euros
- Lot 6: 10.070,00 euros
- LOT 4 (responsabilitat d’ autoritats i personal de l’ Ajuntament), a favor de WILLIS IBERIA
CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA, amb NIF X, per import de 14.859,94
euros (IVA exempt, resta d’ impostos i recàrrecs inclosos)
- Lot 7 ( vida i accidents) a favor de OLLER BUSINESS INSURANCE BROKERS SA, amb NIF
X, per import de 19.873,51 euros (IVA exempt, resta d’ impostos i recàrrecs inclosos), a raó de
10.565 euros l’ assegurança de vida I 9.308,51 euros l’ assegurança d’ accidents.
En haver resultat les seves ofertes les econòmicament més avantatjoses per als lots a què s’ha
fet referència d’acord amb l’ informe tècnic emès en data 20 de febrer de 2017 per la lletrada
del Servei Jurídic i Administració General de l’Àmbit de Badalona Democràtica, de valoració de
les ofertes, de classificació d’aquestes i de proposta d’adjudicació de cadascun dels lots del
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contracte, arran els acords de la Mesa de Contractació adoptats en sessió de data 2 de març
de 2017 i a raó de les millores i compromisos formulats en les seves respectives proposicions
els quals, d’acord amb els plecs reguladors del contracte, han estat presos en consideració per
a la seva valoració.
SEGON.- ATENDRE la despesa que se’n pot derivar de l’ execució d’ aquests contractes per a
l’ any 2017, la qual s’ estima en un total de 264.418,75 euros (IVA exempt, resta d’ impostos i
recàrrers inclosos) a raó de 128.548,70 euros el lot 1, 72.036,80 euros el lot 2, 20.288,88 euros
el lot 3, 10.260,27 euros el lot 4, 19.303,97 euros el lot 5, 640,53 euros el lot 6 i 13.339,60
euros el lot 7, amb càrrec a les partides pressupostàries següents del pressupost municipal de
l’ exercici 2017 en pròrroga de l’ exercici 2016:
2017 N 210 9202 22404

A

82.297,07

2017 N 210 9202 22406

A

20.288,88

2017 N 210 9203 22402

A

19.303,97

2017 N 210 9208 22401

A

128.548,70

2017 N 210 9220 22405

A

972,08

2017 N 210 9330 22403

A

640,53

2017 N 213 9204 16205

A

12.367,52

SOTMETRE la despesa que se’n pugui derivar de l’ execució d’ aquests contractes així com de
les seves pròrrogues, cas que aquestes siguin acordades, per a les futures anualitats, a la
condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals
dels futurs exercicis que pugui comprendre la seva execució i/o pròrroga, per atendre el seu
pagament de conformitat amb el que preveu l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del
contracte de referència se’ n derivi podrà constituir causa per a la modificació i/o resolució del
contracte d’ acord amb l’ establert a les clàusules 27 i 30 del plec de clàusules administratives
particulars regulador d’ aquest contracte.
TERCER.- REQUERIR a les empreses MARSH SA, amb NIF X, WILLIS IBERIA
CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA, amb NIF X, OLLER BUSINESS
INSURANCE BROKERS SA, amb NIF X perquè formalitzin els contractes de referència en un
termini no superior a cinc dies naturals un cop transcorregut el termini dels 15 dies hàbils
següents a la tramesa d’aquesta resolució d´adjudicació, de conformitat amb el que disposa la
clàusula 13 del Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte de
referència.
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a tots els candidats que van presentar proposició per
participar en aquesta licitació amb el detall de recursos que poden interposar, i COMUNICARLA al Servei Jurídic i Administració General de l’ Àmbit de Badalona Democràtica, als
Departaments de Tresoreria i Intervenció Municipals, i a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, als efectes previstos a l’article 29.2 del TRLCSP.
CINQUÈ.- PUBLICAR l’adjudicació d’aquest contracte al Perfil de contractant d’aquesta
corporació.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 88.5 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’ octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, RESOLC d’acord amb la proposta
precedent, i disposo que es comuniqui aquesta proposta als departaments a què s’ha fet
referència, per al seu coneixement i efectes.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
Precs i preguntes
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No se’n va produir cap.

Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les nou hores i quaranta minuts, de la qual com
secretària accidental, dono fe.

Vist i plau
L’alcaldessa

El secretari general

M. Dolors Sabater i Puig

Isidre Martí i Sardà
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