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NÚM.:
ÒRGAN:
SESSIÓ:
DATA:
HORA:
DOCUMENT:

8
Junta de Govern Local
Ordinària
6 de març de 2017
09:15
Acta

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

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

Secretari general
Interventor
Tresorer acc.

Isidre Martí i Sardà
Julián Álamo Guijarro
Jordi Crisol i González

ABSENTS
Regidor
Regidora

Àlex Mañas Ballesté
Ma. Ángeles Gallardo Borrega

ORDRE DEL DIA
Aprovar l’acta número 7 corresponent a la sessió ordinària del dia 20 de febrer de 2017.
Àmbit de Badalona Democràtica
1. Donar compte de la resolució relativa a l' aprovació de la pròrroga pel termini d' un any més
del contracte de gestió dels cementiris del Sant Crist i Sant Pere de Badalona.
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
2. Atorgar llicència municipal a l'Institut Català de la Salut per a l'ampliació de la planta baixa
del CAP de Sant Roc, situat al c/ Vélez Rubio i c/ Motril.
3. Establir el període d'adjudicació dels espais públics destinats als establiments de venda de
pirotècnia.
Proposicions urgents
1. Aprovar la licitació, despesa i obertura del procediment obert d' adjudicació referent al
contracte de subministrament i instal·lació de 615 ordinadors personals i 40 ordinadors portàtils
per renovar el parc informàtic de l' Ajuntament de Badalona.
2. Aprovar la modificació puntual del Projecte executiu d'urbanització de la zona hotelera del
port de Badalona PAU-1 a Marina Badalona, per adequació al límit de la zona de protecció
marítima terrestre.
Precs i preguntes
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Aprovar l’acta número 7 corresponent a la sessió ordinària del dia 20 de febrer de 2017.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta que va tenir lloc el dia 20 de febrer
de 2017, la qual va ser aprovada per unanimitat.

Àmbit de Badalona Democràtica
1. Donar compte de la resolució relativa a l' aprovació de la pròrroga pel termini d' un any
més del contracte de gestió dels cementiris del Sant Crist i Sant Pere de Badalona.
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió: Donar compte de la Resolució de l’ Alcaldessa de data 20 de febrer de 2017
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça: Junta de Govern Local
Núm. expedient: 32/OBR- 3/15
Antecedents
L’alcaldessa de la corporació va dictar en data 20 de febrer de 2017, una Resolució la part
dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
“PRIMER.- AVOCAR per a l’ adopció d’ aquests acords les competències delegades per
l’alcaldessa en la Junta de Govern Local segons Resolució de 23 de juny de 2015, atès que la
pròrroga del contracte de referència haurà de entrar en vigor el proper dia 1 de març de 2017.
SEGON.- APROVAR LA PRÒRROGA pel termini d’ un any més, concretament pel període
comprès del dia 1 de març de 2017 al 28 de febrer de 2018, del contracte subscrit en data 12
de febrer de 2016, entre l’Ajuntament de Badalona i l’empresa POMPAS FUNEBRES DE
BADALONA SA, NIF A08073710, relatiu als serveis d’ inhumació, exhumació i connexes, així
com també aquells altres complementaris als cementiris de Sant Pere i Sant Crist de Badalona
a resultes de la tramitació de l’ expedient indexat amb el número 32/OBR-3/15, d’acord amb les
mateixes condicions que resultaren adjudicades amb una despesa total que es preveu que es
derivi de la formalització de la pròrroga d’aquest contracte per al període indicat de 230.000
euros (IVA exclòs al tipus del 21%).
TERCER.- ATENDRE la despesa que s’ estima que se’n derivi de la pròrroga d’ aquest
contracte per al període comprès de l’ 1 de març al 31 de desembre de 2017, per un import de
231.916,67 euros (IVA inclòs al tipus del 21%), amb càrrec a la partida pressupostària número
221-1640-22713 (Serveis de Cementiris) del pressupost de l’ exercici 2017 en pròrroga de
l’exercici 2016, document comptable A realitzat en data 6 de febrer de 2017 amb el número
d’operació 12017000003056.
SOTMETRE la despesa que s’ estima que se’n derivi d’ aquesta pròrroga per a l’ exercici
2018, per un import de 46.383,33 euros (IVA inclòs al percentatge indicat), 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.
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa POMPAS FUNEBRES DE BADALONA
SA, NIF A08073710 de la forma reglamentàriament prevista i amb la relació de recursos que
pot interposar i COMUNICAR-LA a la cap del Departament de Gestió de Serveis i als
Departaments de Tresoreria i Intervenció Municipals per al seu coneixement i efectes.
CINQUÈ.- REQUERIR a l’empresa POMPAS FUNEBRES DE BADALONA SA perquè en el
termini màxim de 10 dies a comptar de la notificació d’aquesta resolució, formalitzi amb
aquesta corporació l’annex corresponent a la pròrroga de l’esmentat contracte.
SISÈ.- 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.”
Fonaments de dret
1. Aquesta resolució va ser adoptada per l’alcaldessa mitjançant avocació de les competències
en matèria de contractació que té delegades a la Junta de Govern Local.
2 .En haver estat adoptada aquesta resolució mitjançant avocació de competències, d’acord
amb el que disposa per a aquest supòsit la resolució de delegació de competències de data 23
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i 29 de juny de 2015, se n’ha de donar compte posteriorment a la Junta de Govern Local, tal
com va establir la resolució transcrita en els antecedents en el seu acord sisè.
3. D’acord amb 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 i 29 de juny de 2015, sens perjudici que l’ alcaldia 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, com és aquest cas atès
que la pròrroga del contracte de referència havia d’entrar en vigor el dia 1 de març de 2017.
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.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució
formulada, la Junta de Govern Local resol de conformitat i pren nota de la resolució indicada.
Els regidors resten assabentats de la precedent resolució.

Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
2. Atorgar llicència municipal a l'Institut Català de la Salut per a l'ampliació de la planta
baixa del CAP de Sant Roc, situat al c/ Vélez Rubio i c/ Motril.
RESOLUCIÓ
Atesa la instancia presentada per l’Institut Català de la Salut rep per Jorge Ara del Rey
En que es sol·licita llicència d’obres per a la ampliació de la planta baixa del CAP de Sant Roc
a la finca situada al C/ VELEZ RUBIO, 13-21 i C/ MOTRIL, 9-19, UTM: 5376602.
Atès l’informe de l’arquitecte municipal emès 9 de febrer de 2017 que diu:
Vista la sol·licitud de llicència de 09.12.2016 amb núm. Registre General d’Entrada: 33052 de
llicència per a la ampliació de la planta baixa del CAP de Sant Roc a la finca situada al C/
VELEZ RUBIO, 13-21 i C/ MOTRIL, 9-19, UTM: 5376602.
Vist l’informe de 25 de gener de 2017 del Tècnic del Plànol de la Ciutat, la finca de referència
es troba inclosa dins l’àmbit d’actuació del PGM aprovat definitivament per la CMB el 14.07.76
(BOPB 19.07.76), de la modificació de les Normes Urbanístiques aprovada definitivament per la
CUB el 25 de juliol de 2008 (DOGC 06.08.2008), de la modificació de les Ordenances
Metropolitanes de l’Edificació aprovada definitivament pel Ple el 27.03.2007 (BOPB
22.05.2007), del PE Sant Roc aprovat definitivament per la CMB el 19.10.1979 (BOPB
20.01.1980) i de la Modificació del PERI de Sant Roc i zones adjacents aprovat definitivament
per la CMB el 14.02.1985 (BOPB 15.03.1985), que la qualifica com a zona d’equipament
comunitari i dotacions sanitari-assistencial, clau 7b S2, edificació aïllada.
En opinió del tècnic sotasignat, PROCEDEIX concedir llicència per a la ampliació de la planta
baixa del CAP de Sant Roc a la finca situada al C/ VELEZ RUBIO, 13-21 i C/ MOTRIL, 9-19,
UTM: 5376602, condicionada a:
Aquesta llicència s’atorga sens perjudici de les altres autoritzacions que siguin preceptives
d’acord amb la legislació de règim local o sectorial, art. 64 de la Llei 3/2012 de 22 de febrer de
modificació del Text refós de la Llei d’Urbanisme.
Vistes la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim Local, Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova la Refosa de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, art. 41 i
concordants del ROFRJ, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
Atesa la Resolució de l’alcaldia de data 23 de juliol de 2015 segons la qual és la Junta local la
que ostenta la competència sobre les llicències urbanístiques o autoritzacions d’actes
promoguts per l’ administracions públiques.
Atesos els informes tècnics favorables emesos pels tècnics Municipals i que consten a
l'expedient, el 1er Tinent d’alcalde proposa a la Junta de Govern local l’adopció del següent
acord:
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ÚNIC.- Atorgar llicència municipal a l’Institut Català de la Salut per a la ampliació de la planta
baixa del CAP de Sant Roc a la finca situada al C/ VELEZ RUBIO, 13-21 i C/ MOTRIL, 9-19,
UTM: 5376602 amb la condició que es compleixin les prescripcions de policia urbana d’aquesta
ciutat, per a realitzar les obres referides, previ el pagament dels drets municipals corresponents
i sotmesa a les condicions generals impreses a la llicència i a les especials assenyalades a
continuació:
PRIMERA- El termini per la finalització de les obres es fixa pel dia 6 de març de 2019.
SEGONA- La llicència caducarà i restarà sense efecte i sense dret a indemnització, si les obres
no haguessin estat iniciades en el termini de sis mesos des de la data de l’atorgament
La caducitat a que s’ha fet esment es produirà pel transcurs del termini del permís o de la seva
pròrroga.
TERCERA- De conformitat amb el que disposa l’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per llicències urbanístiques, el titular resta exempt de l’obligació de declarar les alteracions
cadastrals derivades de la present llicència, en haver-se acollit aquest ajuntament al règim de
comunicació previst a l’article 14 del Text refós de la llei del Cadastre Immobiliari.
QUARTA- El desguàs de l’edifici, s’efectuarà complint estrictament les normes assenyalades
pel Departament de Manteniment de la Via Pública, les quals us seran lliurades conjuntament
amb la llicència.
CINQUENA- Les obres d’urbanització de la vorera s’efectuaran complint estrictament les
normes assenyalades, les quals us seran lliurades també amb la llicència.
SISENA- Haureu de complir l'art. 51 de les OOMME .
SETENA- No es podran iniciar les obres si no s’ha fet el nomenament de la direcció facultativa
de l’obra i s’ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte de caràcter
executiu per a l’edificació, el projecte de seguretat, si és necessari, i el programa de control de
qualitat.
VUITENA- La superfície resta reflectida en els plànols visats i segellats amb posterioritat per
Secretaria que seran lliurades amb la llicència.
NOVENA- La persona productora i la posseïdora de residus hauran de complir amb les
determinacions establertes en l’art.23 del Text Refós de la Llei de residus (Decret Legislatiu
1/2009) així com amb les disposicions específiques o complementaries que regulin els residus
de la construcció i demolició segons el disposat al decret 80/2011 de 29 de juny
DESENA- Les esmenes introduïdes sobre els plànols i/o resta de documentació del projecte,
prevaldran sobre la resta de la documentació del projecte.
ONZENA- Qualsevol actuació durant l’execució dels treballs que pugui afectar a l’enllumenat
públic caldrà comunicar-la obligatòria i prèviament a l'Àrea de Via Pública, i abonar els drets
que corresponguin d’acord amb l'Ordenança Fiscal vigent.
Tot i això sense perjudici del que determini la Junta de Govern local.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
3. Establir el període d'adjudicació dels espais públics destinats als establiments de
venda de pirotècnia.
Vist que l’Ordenança sobre els establiments de venda de productes pirotècnics, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en data 27 de març 2001, preveu en el seu article 9 que, en
relació als establiments de classe A1, és a dir aquells ubicats a la via pública o en terrenys de
propietat municipal, l’Ajuntament determinarà els espais on es podran emplaçar.
Vist que amb dita finalitat han estat determinats els següents emplaçaments:
Parc de Montigalà tocant a la Travessera de Montigalà
C/. Batllòria//Av. Dels Vents
Turó Caritg
C/. Pere Martell//Av. Salvador Espriu
C/. Antonio Bori//Av. Alfons XIII
C/. Eduard Maristany davant del c/. Dos de Maig
C/. Torrent de Vallmajor//Av. de Pomar
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Av. Pomar- Av. del Guix
Av. de Pomar – c/. Joan d’Austria
Vist que, no obstant això podran ser proposats d’altres i, per tant, per tal de procedir a dita
concreció d’espais cal la prèvia proposta d’ubicació per part dels interessats a fi de que
aquesta Corporació els determini, sempre i quan reuneixin les condicions tècniques previstes a
la mateixa Ordenança.
Vist l’informe del Cap del departament de Llicències i Concessions d’Activitats de data 20 de
febrer de 2017 que textualment diu:
Vista la proposta que es preveu formular a la Junta de Govern Local per tal d’aprovar la
convocatòria adreçada específicament a professionals de la venda de productes pirotècnics,
per tal que sol·licitin l’adjudicació d’espais en la via pública o en terrenys de propietat municipal,
per a destinar-los a la instal·lació temporal d’establiments de venda de productes pirotècnics,
classificades i regulades com establiments de classe A1 en la vigent Ordenança municipal
sobre establiments de venda de productes pirotècnics, OMEP, he d’informar el següent:
La convocatòria es fa per tal de fer efectives les previsions de l’article 9 de la OMEP, sobre la
instal·lació en terrenys de domini públic de casetes de venda de productes pirotècnics durant el
període de preparació i celebració de les festes tradicionals de Sant Joan i Sant Pere de l’any
2017, de conformitat amb el procediment establert als articles 10 i 11 de la mateixa ordenança.
La invitació s’adreçarà exclusivament als professionals pirotècnics en exercici per obvis motius
de seguretat ciutadana, per tal que sol·licitin amb la deguda antelació, l’atorgament de les
corresponents llicències d’ocupació temporal de sòl de domini o patrimoni públic, sense
alteració del terreny, segons s’indica a l’apartat f) de l’article 11 de la OMEP, prèvia tramitació
dels informes de seguretat i autoritzacions d’activitat que es requereixen en els restants
apartats del mateix article.
La convocatòria és oberta respecte a l’objecte tota vegada que es podrà sol·licitar qualsevol
espai públic que compleixi en les distàncies de seguretat reglamentàries.
Els sol·licitants no han de fer cap oferta econòmica doncs es limitaran a satisfer les taxes
establertes en les OO.FF.MM. d’Obertura d’Establiments i d’ocupació de via pública o, en el
seu cas el preu públic previst per la ocupació de béns patrimonials.
Així doncs, no es tracta d’una licitació necessària per a l’autorització d’ús privatiu d’un terreny
determinat al millor postor, sinó simplement d’articular un sistema d’ordenar i controlar el procés
d’atorgament de llicències que es poden sol·licitar en qualsevol moment i sense necessitat de
convocatòria, a l’empara del que es preveu als articles 57 i 58 o 72 i següents del Reglament
del Patrimoni dels Ens Locals.
En aquest sistema s’unifica en el temps la tramitació de sol·licituds, per tal de controlar que la
distribució de llocs d’emplaçaments que s’autoritzin, sigui el suficientment dispersa per tal de no
incrementar la perillositat de l’activitat.
Per altra banda, en la convocatòria es respecten els principis d’objectivitat, publicitat i
concurrència, que s’exigeixin a l’article 57.3 del Reglament de Patrimoni, en el cas de que
coincideixin més d’una sol·licitud sobre un mateix emplaçament.
Conclusió:
Per l’exposat el sotasignat considera que no existeix impediment legal per tal que la Junta de
Govern Local aprovi aquesta convocatòria si ho considera convenient.
Això no obstant, se sotmet aquest informe a qualsevol altre criteri millor fonamentat en Dret.”
Per tot això, el Tinent Alcalde proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent
Primer.- Establir el període contingut entre el dia 25 de gener de 2017 fins el 22 de febrer de
2017 com a termini per a sol·licitar l’adjudicació dels espais relacionats en la part expositiva
d’aquest acord, així com per formular altres propostes d’ubicació, tots ells destinats als
establiments de venda de productes pirotècnics, classe A1, és a dir aquells ubicats a la via
pública o en terrenys de propietat municipal, als efectes de l’article 9 de la vigent Ordenança
municipal sobre els establiments de venda de productes pirotècnics, publicada en el BOP de
4.4.01. Tot això prèviament a la sol·licitud de les llicències d’activitat i ocupació de via pública
corresponents.
Segon.- Seran considerades amb caràcter preferent les sol·licituds d’adjudicació i propostes
d’ubicació presentades per qui hagi obtingut, en els cinc anys anteriors, alguna llicència de
venda de pirotècnia en el terme municipal de Badalona. En cas de coincidència en relació al
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criteri anterior i en la ubicació interessada entre dues o més peticions, es procedirà a un sorteig
públic, si s’escau, que determini a favor de quin d’ells es tramita la petició.
Tercer.- No s’acceptarà més d’un emplaçament per cada persona física, jurídica o col·lectiu que
tingui la mateixa imatge comercial o publicitària. A aquests efectes, les propostes i sol·licituds
informaran de la imatge comercial, anagrama , logotip, o publicitat de l’establiment projectat i
publicitat dels productes que s’hi oferiran en el mateix. Quan el dret de preferència esmentat al
punt segon anterior, aquells que després d’obtenir un emplaçament, no facin la corresponent
instal·lació, perdran dit dret de preferència.
Quart.- Les propostes d’ubicació podran ser de diversos emplaçaments per ordre de
preferència, i sempre acompanyaran croquis de situació, assenyalant les grandàries i
distàncies crítiques determinades per l’esmentada Ordenança.
Cinquè.- Les propostes i sol·licituds seran examinades en relació a la concurrència de les
condicions tècniques previstes en l’esmentada Ordenança Municipal, així com els informes de
la respectiva Regidoria de Districte, Servei d’infrastructures i manteniment, Guardia Urbana i
Servei de Projectes i control d’obres de Badalona Habitable.
Sisè.- L’ocupació resultant de les anteriors adjudicacions d’espai públic s’estendrà com a
màxim entre l’1 i el 30 de juny de 2017.
Setè.- Els presents acords seran exposats al tauler d’edictes municipal, i comunicats a tots els
esmentats òrgans que hauran d’informar en els presents procediments, als peticionaris de
llicència municipal de venda de pirotècnia durant els anys 2014 i 2015 i 2016.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8

Proposicions urgents
1. Aprovar la licitació, despesa i obertura del procediment obert d' adjudicació referent al
contracte de subministrament i instal·lació de 615 ordinadors personals i 40 ordinadors
portàtils per renovar el parc informàtic de l' Ajuntament de Badalona.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Aprovació de la licitació, despesa i obertura del procediment obert d’adjudicació
referent al contracte de subministrament i instal·lació de 615 ordinadors personals (585
ordinadors personals de sobretaula, 300 dels quals han d’ incloure llicències Software Microsoft
System Center Configuration Manager 2012 o superior i 30 ordinadors tipus Workstation,
específics per autoedició) i 40 ordinadors portàtils per a renovar el parc informàtic de l’
Ajuntament de Badalona.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Expedient: 5/OBR- 2/17
Antecedents
1.- En data 30 de gener de 2017 la cap del Departament de Sistemes i Tecnologies de la
Informació ha emès un informe tècnic en què posa de manifest, entre d’ altres, la necessitat
d’iniciar la tramitació d’ un expedient administratiu en ares a contractar el subministrament i la
instal·lació de 615 ordinadors personals (585 ordinadors personals de sobretaula, 300 dels
quals han d’ incloure llicències Software Microsoft System Center Configuration Manager 2012
o superior i 30 ordinadors tipus Workstation, específics per autoedició) i 40 ordinadors portàtils
per a renovar el parc informàtic de l’ Ajuntament de Badalona.
La necessitat de dur a terme aquesta contractació ve justificada, amb els termes de l’ esmentat
informe, pel fet que és necessari substituir uns 600 ordinadors aproximadament dels què
disposa l’ Ajuntament que tenen una durada de vida de més de 9 anys, aspecte que dificulta el
treball diari dels treballadors municipals que en fan ús d’ aquests.
2.- Aquest informe s’ acompanya del plec de prescripcions tècniques particulars que es
proposa per regir aquest contracte, emès en la mateixa data per la cap abans referenciada i pel
cap del Departament de Compres.

Junta de Govern Local. Sessió núm. 8 / 06-03-2017

6

Secretaria General

3.- A la vista de la documentació tècnica antecedent, la cap del Servei de Contractació ha dictat
en data 1 de febrer 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 i la instal·lació de 615 ordinadors personals (585
ordinadors personals de sobretaula - 300 dels quals han d’ incloure llicències Software
Microsoft System Center Configuration Manager 2012 o superior - i 30 ordinadors tipus
Workstation, específics per autoedició) i 40 ordinadors portàtils per a renovar el parc informàtic
de l’ Ajuntament de Badalona 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 i la lletrada sotasignada ha elaborat el Plec de
clàusules administratives particulars – datat del mateix dia – que proposa per regir aquest
contracte així com també el present informe jurídic que l’ acompanya.
De conformitat amb el que preveu la prescripció 1 del PPTP, no s’ ha considerat adient dividir l’
objecte d’ aquest contracte per lots per homogeneïtat en l’ administració de les possibles
reparacions durant tot el període de garantia dels articles objecte d’ aquest subministrament.
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 i la instal·lació de la totalitat dels equips que constitueixen el seu
objecte atenent les fases de realització previstes per aquest subministrament a la prescripció 6
del plec de prescripcions tècniques particulars que el regula (en endavant, PPTP), havent-se
previst un termini màxim per a la seva execució de 4 mesos a comptar de la seva formalització
atenent una previsió estimada de lliurament i instal·lació de 50 equips/setmana.
5.- El lloc de lliurament dels equips objecte d’ aquest contracte és el magatzem situat a la
planta baixa de l’ edifici del Viver (Eduard Flo, 08911 Badalona), la sala d’ informàtica situada al
mateix edifici però a l’ entresol o el que indiqui arribat el moment el responsable del
Departament d’ Informàtica i TIC.
6.- El valor estimat del contracte s’ ha establert en 515.220,00 euros (IVA exclòs al tipus del
21%).
7.- El pressupost màxim de licitació és de 623.416,20 euros (IVA inclòs) a raó de 515.220 euros
el valor base del contracte i 108.196,20 euros en concepte d’ IVA al percentatge a què s’ha fet
abans referència. Aquest import s’ ha obtingut atenent el valor de mercat actual dels articles
objecte d’ aquest subministrament, hi figura el seu desglós per tipologia d’ equips en la
prescripció 4 del PPTP i constitueix la xifra màxima per sobre de la qual no s’ admetran les
ofertes. D’ acord amb l’ exposat, els empresaris interessats en aquesta licitació hauran d’igualar
o minorar el pressupost màxim de licitació abans indicat (IVA exclòs) 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.
Atenent el que preveu l’ esmentada prescripció, es considerarà que la proposta presentada pel
licitador és anormal o desproporcionada si el percentatge de baixa proposat supera en 10 punts
percentuals a la mitjana aritmètica dels percentatges de les baixes presentades.
8.- La despesa que se’n pugui derivar d’ aquest contracte s’ atendrà amb càrrec a la partida
pressupostària número 102-4910-63600 BDE- Equipaments informàtics CPD Hardware,
Software base i Comunicacions del pressupost vigent de l’ Ajuntament de Badalona.
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 al plec de clàusules administratives particulars que es
proposa per regir aquest contracte.
9.- De l’ expedient així format se n’ ha 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 1 de febrer i 1 de març de 2017,
respectivament, segons consta acreditat en l’ expedient de referència.
Fonaments jurídics
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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
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 justificat la decisió de no dividir en lots l’ objecte d’ aquest contracte a l’empara d’ allò
previst en el seu article 46, constituint la regla general la divisió dels objectes dels contractes en
lots.
- 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.
- No havent-se previst en els plecs reguladors d’ aquest contracte cap supòsit específic
constitutiu de modificació contractual, aquesta només s’ admetrà 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 informe.
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 del present informe 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
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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. L’ òrgan competent per resoldre aquest expedient és la Junta de Govern Local d’ acord amb
el cartipàs municipal vigent.
10. 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
regidor de l’ Ambit de Badalona Democràtica que elevi a l’ alcaldessa la inclusió a l’ordre del dia
de la Junta de Govern Local, prèvia declaració d’ urgència si s’ escau, per la seva ulterior
resolució, 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 5/OBR- 2/17
corresponent al contracte de subministrament i instal·lació de 615 ordinadors personals (585
ordinadors personals de sobretaula, 300 dels quals han d’ incloure llicències Software Microsoft
System Center Configuration Manager 2012 o superior i 30 ordinadors tipus Workstation,
específics per autoedició) i 40 ordinadors portàtils per a renovar el parc informàtic de
l’Ajuntament de Badalona, amb un pressupost màxim de licitació de 623.416,20 euros (IVA
inclòs al tipus del 21%) a raó de 515.220 euros el valor base del contracte i 108.196,20 euros
en concepte d’ IVA al percentatge a què s’ha fet abans referència.
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 pot derivar del contracte que en sorgeixi arran la
tramitació d’ aquest expedient, per un import màxim de 623.416,20 euros (IVA inclòs al tipus
del 21%) amb càrrec a la partida pressupostària número 102-4910-63600 BDE- Equipaments
informàtics CPD Hardware, Software base i Comunicacions del pressupost vigent de
l’Ajuntament de Badalona (número operació retenció de crèdit 12017000008779/1).
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 al plec de clàusules administratives particulars que es
proposa per regir aquest contracte.
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 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, 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: 8
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2. Aprovar la modificació puntual del Projecte executiu d'urbanització de la zona hotelera
del port de Badalona PAU-1 a Marina Badalona, per adequació al límit de la zona de
protecció marítima terrestre.
Identificació de l’expedient
Tipus de document: Resolució
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter del document: Projecte
Expedient: 21/P-14/16
Objecte: Modificació puntual del Projecte executiu d’urbanització de la zona hotelera del Port de
Badalona (PAU-1) a Marina Badalona, per adequació al límit de la zona de protecció marítima
terrestre.
Fets
1.- Relació d’antecedents. Per acord de la Junta de Govern Local en sessió extraordinària i
urgent de data 18 de juliol de 2016, es va aprovar inicialment el Projecte executiu d’urbanització
de la zona hotelera del Port de Badalona (PAU-1) a Marina Badalona, redactat pels arquitectes
JAV i JR, i promogut per la societat municipal Marina Badalona. El pressupost global del
projecte va ser de 761.063,22 € inclou el pressupost d’obres, el de control de qualitat i les
despeses pressupostades de manteniment anual com espai públic.
El projecte es va sotmetre a la preceptiva tramitació amb la publicació al BOPB de data 5
d’agost de 2016 i l’exposició pública al tauló d’anuncis de l’ajuntament i a les webs municipal i
de la societat Marina de Badalona.
Atenent a que l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització havia de ser simultània a
l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació voluntària del polígon d’actuació urbanística
1 (PAU-1) de la Modificació puntual del PGM per l’ajust del límit del sistema portuari de
Badalona, aquesta es va formalitzar amb efectes del 14 de novembre de 2016 .
El projecte aprovat té per objecte la descripció de les obres d’urbanització de l’espai urbà
emplaçat a l’entorn del futur edifici de l’hotel en el sector PAU-1 del Port de Badalona, per tal de
configurar-lo com a plaça-mirador sobre el port, i donar continuïtat al Passeig Marítim.
En data 2/03/2017, el Servei de Projectes i Control d’Obres ha presentat per a la seva
aprovació, una modificació puntual del projecte aprovat.
Segons informe de supervisió que consta a l’expedient, durant el tràmit d’autorització del Servei
de Costes de la Generalitat de Catalunya, que a la seva vegada requereix l’informe al
Ministerio, Subdirección General de Dominio Público Marítimo Terrestre s’ha detectat que en el
projecte existeixen elements fixos dins de la franja de servitud de trànsit en l’anomenada Zona
de protecció Marítim-Terrestre que podien ser informats desfavorablement, amb independència
que aquests elements siguin clarament franquejables transitant al seu voltant per la plaça.
Per tant, per tractar-se d’una modificació puntual sense incidència econòmica ni substancial en
el projecte aprova, s’ha redactat una documentació tècnica que modifica la ubicació dels
esmentats elements --que son el badalot d’escala de sortida de l’aparcament inferior a la plaça;
les ventilacions, una columna d’enllumenat i un mobiliari urbà de bancs i aparcabicis—i
estableix una nova ubicació d’aquests elements a una posició correcta respecte de la servitud
de pas de trànsit.
Amb la modificació de referència, l’informe de supervisió assenyala que l’espai urbà resultant
queda millorat, doncs la nova posició dels elements badalots i mobiliari urbà queda més
allunyada de la futura façana de l’edifici comercial millorant les circulacions dels vianants.
2.- Supervisió. Consta a l’expedient la preceptiva supervisió de la modificació atès que ha estat
promoguda i redactada per la Societat Municipal Marina de Badalona.
Fonaments de dret
- Documentació. La documentació presentada és adequada i suficient per justificar la
modificació puntual de referència. Els plànols inclosos substituiran als que consten al projecte
aprovat, i la resta de documents conserven la seva validesa amb el contingut i estructura
previstos en els articles 123 del Text Refós de la Llei de Contracte del sector públic; així com
art. 24 i ss del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
- Procediment. Per tractar-se d’una modificació puntual sense afectació substancial, haurà de
ser aprovada pel mateix òrgan que va aprovar el Projecte, sense mès tràmits en relació a la
seva eficàcia jurídica.
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- Competència. La competència per a l’aprovació de projectes d’obres ordinàries locals i per
extensió, de qualsevol modificació dels mateixos, d’acord amb l’article 53.1 apartat p) del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon originàriament a l’alcaldessa,
qui ha delegat aquesta competència, per imports superiors a 200.000 € en la Junta de Govern
Local per Decrets de dates 23 i 29 de juny de 2015.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre,
s’informa que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’òrgan competent
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
UNIC.- Aprovar la modificació puntual del Projecte executiu d’urbanització de la zona hotelera
del Port de Badalona (PAU-1) a Marina Badalona, redactat pels arquitectes JAV i JR, i
promogut per la societat municipal Marina Badalona, als efectes de modificar la ubicació
d’alguns elements complementaris del projecte --que son el badalot d’escala de sortida de
l’aparcament inferior a la plaça; les ventilacions, una columna d’enllumenat i un mobiliari urbà
de bancs i aparcabicis— i establir una nova ubicació d’aquests elements a una posició correcta
respecte de la servitud de pas de trànsit al límit de la zona de protecció marítima terrestre.
Aquesta modificació no afecta al pressupost aprovat ni a la resta d’elements, condicions
d’urbanització ni elements que s’inclouen en el projecte aprovat per la qual cosa el document
tècnic que descriu la modificació s’integrarà en el projecte aprovat substituint, a tots els efectes,
a les especificacions anteriors les qual, quedaran sense efecte.
La documentació d’aquesta modificació puntual podrà ser examinada en els enllaços de la web
municipal següent:
http://projectesurbanisme.badalona.cat o per http://badalona.cat/projectesurbanisme
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8

Precs i preguntes
No se’n va produir cap.

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

Vist i plau
L’alcaldessa

El secretari general

M. Dolors Sabater i Puig

Isidre Martí i Sardà
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