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

20
Junta de Govern Local
Ordinària
12 de setembre de 2017
09:15
Acta

A la Sala de la Junta de Govern Local (4ª planta de la Casa de la Vila) en 1ª convocatòria.
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
Àlex Mañas Ballesté
Ma. Ángeles Gallardo Borrega

Secretari general
Interventor
Tresorer

Isidre Martí i Sardà
Julián Álamo Guijarro
Fernando González-Santacana Martín

Els regidors José Antonio Téllez Oliva i Francesc Ribot i Cuenca són absents en iniciar la
sessió i s’incorporen en el punt 7 de l’Ordre del dia a les 9 hores i 22 minuts.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovar les actes número 18 i 19 corresponents a les sessions dels dies 24 i 27 de juliol de
2017.
Àmbit de Badalona Democràtica
2. Aprovar les línies bàsiques del Pla Estratègic Feminista.
3. Declarar deserta la licitació del contracte de subministrament, instal·lació i posada en marxa,
formació i manteniment inclosos, dels equips i accessoris per implementar el sistema de
radiocomunicacions mòbils TETRA pel Servei de la Guàrdia Urbana i iniciar un nou
procediment per tal d’ adjudicar l’ esmentat contracte.
4. Aprovar la licitació i obertura del procediment obert d' adjudicació referent al contracte de
serveis de neteja i manteniment dels espais verds, arbres, arbustives, entapissats i xarxes de
reg del Parc de Montigalà, entre d' altres.
5. Donar compte de la resolució de l' alcaldessa de data 25/07/2017 d' aprovació de l'
adjudicació del contracte per a la prestació d' un servei de prevenció aliè, complementari del
servei propi de l' Ajuntament de Badalona.
6. Donar compte de l'aprovació de la instrucció de la Mesa Permanent de Contractació:
composició, funcionament i règim de sessions de l'Ajuntament de Badalona.
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Àmbit de Badalona Educadora
7. Aprovar la minuta i la signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badalona i
el Consell Comarcal del Barcelonès per l'assignació d'ajuts individuals de menjador als
alumnes de les escoles del municipi per al curs 2017-2018.
SESSIÓ PÚBLICA
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
8. Aprovar el reconeixement de crèdit per al desmuntatge d’instal·lacions nadalenques i
transporta a diversos carrers de la ciutat.
9. Aprovar el reconeixement de crèdit per a la cobertura d'assistència sanitària a la Fira de Sant
Jordi .
10. Aprovar la despesa i factura dels treballs de redacció de projecte d'enllumenat de la millora
en urbanitzacions d'industrial Badalona Sud.
Proposicions urgents
Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar les actes número 18 i 19 corresponents a les sessions dels dies 24 i 27 de
juliol de 2017.
Per la Presidència formula la proposta d’aprovació de les Actes que van tenir lloc el dia 24 i 27
de juliol de 2017, les quals van ser aprovades per unanimitat.
Àmbit de Badalona Democràtica
2. Aprovar les línies bàsiques del Pla Estratègic Feminista.
Proposta d’Acord
Identificació de l'expedient
Tipus de resolució: Aprovar les línies bàsiques del Pla Estratègic Feminista
Òrgan que resol: Alcaldessa
Caràcter de la resolució:Exhaureix la via administrativa
Interessat:Col·lectiu
Núm. expedient: 54/VA-3/17
Fets
Informe tècnic de data 25 de juliol de 2017 relatiu a la necessitat de formalitzar les línies
bàsiques del Pla Estratègic Feminista com a full de ruta de les polítiques feministes i LGTBI de
l’Ajuntament de Badalona en el Període 2017-2018.
Instrucció de l’alcaldessa per tal que s’iniciïn els tràmits necessaris per tal de procedir a
l’aprovació de les línies bàsiques del Pla Estratègic Feminista, amb la intervenció de la Junta
de Govern Local.
Fonaments de dret
L’article 6 de la llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, estableix que
dins de l’àmbit territorial respectiu, i en l’exercici de les competències que els atribueix
l’ordenament jurídic, corresponen als municipis i a les altres entitats locals, en matèria de
polítiques d’igualtat de gènere, estudiar i detectar les mancances i les necessitats de les dones,
per a complir les finalitats d’aquesta llei dins de llur àmbit territorial, comptant amb la
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col·laboració de les associacions de dones, fomentar la presència de dones en els òrgans de
participació i en els espais de presa de decisions.
Llei catalana 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista
Llei catalana 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, i
intersexuals i per eradicar l’homofòbia, bifòbia i transfòbia
L’article 21.1.a de la llei 7/85, de 2 d’abril, de bases de règim local, i de l’article 53.1b), del text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, i 41.2 del vigent reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, és competència de
l’alcaldessa la direcció i administració municipal. Quan a la qüestió que ens ocupa, aquesta
competència no ha estat delegada.
L’article 23.2 a) de la pròpia Llei de bases del règim local confereix a la Junta de Govern local
la facultat d’assistir a l’alcalde o alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions. En aquest
cas, les circumstàncies de tota mena concorren, fan especialment necessària aquesta
assistència, per tal de dotar la decisió final que s’adopti el màxim rigor, certesa i eficiència que
siguin possibles.
L’article 42 del vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats
locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que l’alcalde donarà
compte succinta a la Corporació, en cada sessió ordinària del Ple, de les resolucions que
hagués adoptat des de la darrera sessió plenària ordinària per tal que els regidors coneguin el
desenvolupament de l’administració municipal.
En conseqüència, a tenor de l’article 172 del vigent Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
entenc que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’alcaldessa, prèvia
assistència de la Junta de Govern Local, accepti la següent proposta i la converteixi en
resolució:
ÚNIC.- Aprovar les línies bàsiques del Pla Estratègic Feminista que s’annexa a aquesta
resolució i que a tenor literal diu el següent:
“LÍNIES BÀSIQUES DEL PLA ESTRATÈGIC FEMINISTA
1. MOTIVACIÓ
Necessitat de dissenyar una estratègia de ciutat per abastar les desigualtats de gènere de
manera integral, transversal i amb perspectiva feminista
Necessitat de coordinar sota un mateix paraigües, els serveis, accions i polítiques dirigides a
l’empoderament i els drets de les dones i la transversalitat de gènere
Necessitat d’actualitzar les polítiques d’igualtat de l’ajuntament d’acord amb la normativa
existent envers fenòmens com les violències masclistes, la igualtat d’oportunitats a l’intern de
l’ajuntament, la transversalitat de gènere i els drets de les persones LGTBI
Contribució als eixos estratègics de govern com són la participació, la inclusió social, la
convivència i la seguretat humana, amb un enfocament de gènere, feminista i interseccional,
fent visibles les múltiples diversitats (identitat de gènere i sexual, origen, cultura, generació,
cicle de vida, religió)
2. DIAGNÒSTIC
Les oportunitats externes i fortaleses internes són:
Existència d’un teixit social de dones divers i amb múltiples demandes i interessos
Existència generalitzada d’un equip humà a l’intern de l’ajuntament obert a la sensibilització de
gènere i amb motivació per projectes innovadors i estratègics
Normativa catalana sobre els drets de les dones i la transversalitat de gènere i drets LGTBI
referent a nivell estatal, europeu i internacional
Context social, a la ciutat i a nivell més global, de gran complexitat entorn dels drets de les
dones, i amb grans reptes a afrontar des de múltiples vessants: educativa, legislativa,
ocupacional, mediàtica, de salut, per cicles de vida, etc.
Existència de consciència política i tècnica interna sobre el rol clau que tenen les polítiques
locals en la lluita contra les desigualtats de gènere
Major sensibilitat per part de la joventut amb les diversitats d’identitats de gènere i sexuals
Les dificultats externes i debilitats internes són:
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Augment de la complexitat en la lluita contra fenòmens que atenten contra els drets de les
dones com les violències masclistes, certs imaginaris de gènere de la joventut, els
micromasclismes, etc.
Manca de dades estadístiques actualitzades sobre les realitats de les dones a la ciutat, i manca
d’enfocament de gènere en la cerca de dades generals de la ciutat, per poder dissenyar
determinades polítiques
Equip tècnic insuficient
Dispersió en les actuacions dirigides a les dones a la ciutat, tant les organitzades per
l’ajuntament com per part del teixit associatiu
Dificultat de coordinació i de treball sota la lògica de recursos i objectius compartits, necessària
per dissenyar programes que responguin a la complexitat a abastar
3. OBJECTIUS
Desenvolupar les línies estratègiques del Pla i els corresponents projectes
Potenciar l’empoderament de les dones i la defensa dels seus drets, amb un enfocament
interseccional
Desenvolupar mecanismes i mesures internes per assegurar la transversalitat de gènere en les
actuacions municipals, amb un plantejament de diversitat sexual i de gènere
4. Principals LÍNIES D’ACCIÓ
Línia Promoció de la participació i l’empoderament, a través de la formació i l’enfortiment dels
lideratges
Línia Inclusió social
Línia Transformació de les Masculinitats i Feminitats hegemòniques (inclou LGTBI)
Línia Model de seguretat ciutadana
Línia Pla Igualtat Intern
Línia Enfortiment dels serveis i mecanismes d’atenció a les dones i de defensa de drets
5. RESULTATS ESPERATS
Ampliació del catàleg de serveis i oferta horària del Centre de Recursos i Assessorament a les
Dones
Reformulació del Consell de les Dones, fent-lo més obert, participatiu i actiu, amb accions i
propostes concretes
Pla d’Inclusió social per a les dones amb perspectiva de gènere i interseccional
Agenda d’activitats per a les dones innovadora i oberta a tothom
Habitatge de pas i/o d’urgència per a les dones que estan en situacions de violències
masclistes
Pacte de Ciutat per a la construcció de feminitats i masculinitats lliures
Pla de Coeducació a la ciutat
Nou model de seguretat humana participatiu i amb perspectiva de gènere elaborat i en marxa
Pla Intern d’Igualtat entre homes i dones a l’ajuntament elaborat, pla d’actuació anual i
pressupost propi
Protocol contra l’assetjament sexual a la ciutat elaborat
Pla Local LGTBI elaborat,amb un pla d’actuació anual i amb recursos per al seu desplegament
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
3. Declarar deserta la licitació del contracte de subministrament, instal·lació i posada en
marxa, formació i manteniment inclosos, dels equips i accessoris per implementar el
sistema de radiocomunicacions mòbils TETRA pel Servei de la Guàrdia Urbana i iniciar
un nou procediment per tal d’ adjudicar l’ esmentat contracte.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Declarar deserta la licitació del contracte de subministrament, instal·lació i
posada en marxa, formació i manteniment inclosos, del equips i accessoris per implementar el
sistema de radiocomunicacions mòbils digitals TETRA per al Servei de la Guàrdia Urbana de
Badalona, connectat a la Xarxa RESCAT de la Generalitat de Catalunya, arran proposta de la
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Mesa de Contractació de data 27 de juliol de 2017 i convocar nou procediment en ares a
adjudicar l’ esmentat contracte.
Òrgan que resol: La Junta de Govern Local
Caràcter: Exhaureix la via administrativa
Expedient: 72/OBR-15/16
Antecedents
1.- En data 27 de gener de 2017 va tindre entrada a les dependències del Departament Central
de Contractació, la següent documentació tècnica:
- Informe tècnic de motivació emès pel cap del Servei d’ Administració General de Seguretat,
Convivència i Participació en data 20 d’ octubre de 2016, mitjançant el qual es proposà iniciar la
tramitació administrativa corresponent en ares a adquirir tot un seguit d’ equips i accessoris per
implementar el sistema de readiocomunicacions mòbils digitals TETRA pel Servei de la Guàrdia
Urbana de Badalona, connectat a la Xarxa RESCAT de la Generalitat de Catalunya, instal·lació
i posada en marxa, formació i manteniment inclosos, atès que el contracte que fins ara regia
aquest subministrament va véncer el dia 30/12/2015.
- Plec de prescripcions tècniques particulars que es proposava per regir aquest contracte emès
pel cap abans referenciat en data 14 de gener de 2017.
2.- Amb posterioritat, i més concretament, el dia 3 d’abril de 2017 es va incorporar en l’
expedient de referència, atenent el requeriment efectuat pel Departament Central de
Contractació, document comptable RC de data 31/03/2017 amb números d’ operació
12017000000637/1 per import de 9.723,56 € amb càrrec a la partida número 441-1322-21300
del pressupost municipal de l’ exercici 2017 en pròrroga de l’ any 2016 i operació
12017000009730/1 per import de 241.152,19 € amb càrrec a la partida número 441-132262322.
3.- A la vista de la documentació tècnica antecedent, la cap del Servei de Contractació va dictar
en data 24 d’abril 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 tot un seguit d’ equips i accessoris – relacionats en
l’ annex I del plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest contracte (en
endavant, PPTP) -per implementar el sistema de readiocomunicacions mòbils digitals TETRA
pel Servei de la Guàrdia Urbana de Badalona, connectat a la Xarxa RESCAT de la Generalitat
de Catalunya, instal·lació i posada en marxa, formació i manteniment inclosos per un termini de
4 anys, d’ acord amb les condicions previstes en el PPTP i la lletrada sotasignada de la
fonamentació d’ aquest document va elaborar el Plec de clàusules administratives particulars –
datat del mateix dia – que proposava per regir aquest contracte així com també l’ informe
jurídic que l’ acompanyava.
4.- Un cop informat favorablement l’ expedient de referència pel secretari general i per l’
interventor municipal d’ aquesta corporació en compliment d’allò previst a 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), en data 19 de maig de
2017 l’ alcaldessa d’ aquesta corporació, dictà una resolució, per avocació de competències
delegades en la Junta de Govern Local segons Resolucions de 23 i 29 de juny de 2015,
mitjançant la qual i d’ entre altres, adoptà els acords que es transcriuen literalment a
continuació:
“(...)
SEGON.- APROVAR el Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives
particulars que conformen l’expedient de contractació indexat amb el número 72/OBR- 15/16
corresponent al contracte de subministrament, instal·lació i posada en marxa, formació i
manteniment inclosos, del equips i accessoris per implementar el sistema de
radiocomunicacions mòbils digitals TETRA per al Servei de la Guàrdia Urbana de Badalona,
connectat a la Xarxa RESCAT de la Generalitat de Catalunya, amb un pressupost màxim de
licitació de 280.046,43 euros, IVA inclòs al tipus del 21% (a raó de 231.443,33 euros el valor
base del contracte i 48.603,10 euros en concepte d’ IVA al percentatge indicat) i una durada de
4 anys a comptar de l’ endemà de la data en què s’ aixequi per part del responsable del
contracte l’ acta de recepció acreditativa del lliurament, instal·lació i posada en marxa dels béns
que en constitueixen el seu objecte a satisfacció de l’ Administració.
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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.
(...)”
De l’ adopció d’ aquests acords se’n donà compte a la sessió de la Junta de Govern Local duta
a terme el dia 12 de juny de 2017.
5.- L’ esmentada licitació es publicà en data 30 de maig de 2017 en el Perfil de Contractant
d’aquest Ajuntament, en data 2 de juny de 2017 en el Diari Oficial de la Unió Europea (anunci
número 2017/S 105-210963) i l’ endemà, el dia 3 de juny de 2017 en el Butlletí Oficial de l’
Estat (butlletí número 132 de l’esmentada data, número de registre BOE-B-2017-34432),
establint-se com a data límit per a la presentació de proposicions el dia 10 de juliol de 2017 a
les 13.30 hores.
6.- En data 3 de juliol de 2017 s’ aprecia, d’ofici per part d’ aquesta Administració, una errada
material en l’ import relatiu al pressupost màxim de licitació (IVA exclòs) anual establert per a la
prestació dels serveis de manteniment associats al subministrament objecte d’ aquest contracte
que hi figura en la prescripció 4.1 apartat b) del plec de prescripcions tècniques particulars i
consegüentment, també en la clàusula 6.2.2 apartat b) i en el punt segon de l’ annex 1 (model
de proposició econòmica) del plec de clàusules administratives particulars que s’ elaborà pel
Departament Central de Contractació per tal de regir aquest contracte, plecs que havien estat
aprovats segons allò exposat als antecedents precedents, en data 19 de maig de 2017 per l’
alcaldessa per avocació de competències, previs els informes favorables del secretari general i
l’interventor municipal d’ aquesta corporació, de manera que:
-Prescripció 4.1 b) del plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest contracte:
On diu:
“Els licitadors hauran de formular la seva oferta, oferint un percentatge de baixa fix i únic
respecte el pressupost màxim de licitació (IVA exclòs) anual establert per aquests serveis
(8.839,60 euros) seguint el model de proposició econòmica de l’ annex I d’ aquest plec.”
Ha de dir:
“Els licitadors hauran de formular la seva oferta, oferint un percentatge de baixa fix i únic
respecte el pressupost màxim de licitació (IVA exclòs) anual establert per aquests serveis
(8.036,00 euros) seguint el model de proposició econòmica de l’ annex I d’ aquest plec.”
-Clàusula 6.2.2 apartat b) del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest
contracte:
On diu:
“Els licitadors hauran de formular la seva oferta, oferint un percentatge de baixa fix i únic
respecte el pressupost màxim de licitació (IVA exclòs) anual establert per aquests serveis
(8.839,60 euros) seguint el model de proposició econòmica de l’ annex I d’ aquest plec.”
Ha de dir:
“Els licitadors hauran de formular la seva oferta, oferint un percentatge de baixa fix i únic
respecte el pressupost màxim de licitació (IVA exclòs) anual establert per aquests serveis
(8.036,00 euros) seguint el model de proposició econòmica de l’ annex I d’ aquest plec.”
-Punt segon de l’ annex I del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest
contracte (en endavant, PCAP):
On diu:
-Un percentatge de baixa fix i únic del _______ [indicar nombre] % a aplicar respecte el
pressupost màxim de licitació anual, IVA exclòs, establert pels serveis de manteniment
associats a aquest contracte de subministrament (8.839,60 euros).
Ha de dir:
-Un percentatge de baixa fix i únic del _______ [indicar nombre] % a aplicar respecte el
pressupost màxim de licitació anual, IVA exclòs, establert pels serveis de manteniment
associats a aquest contracte de subministrament (8.036,00 euros).
7.- Tractant-se d’una errada esmenable detectada dins del termini establert per a la presentació
de les proposicions sense que en el moment de detectar-se constés la presentació de cap
proposició, en data 3 de juliol de 2017 el regidor de l’ Ambit de Badalona Democràtica dictà una
provisió en que disposà la suspensió d’ aquesta licitació pel termini que restava fins exhaurir el
termini màxim establert per a la presentació de les proposicions (això és, per un termini de 7
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dies naturals), termini en què es preveia l’ esmena de l’ errada detectada en els plecs
reguladors d’ aquesta contractació i la seva aprovació per l’òrgan de contractació corresponent.
8.- L’ alcaldessa d’ aquesta corporació, per avocació de facultats delegades en la Junta de
Govern Local, atenent la urgencia que requeria aquesta actuació i a la vista de l’esmentada
provisió, dictà una resolució en que s’ acordà la suspensió temporal d’ aquest procediment
licitatori i s’ ordenà l’ esmena dels plecs a què s’ha fet referència per al seu sotmetiment de
nou, un cop esmenats, als informes previs del Secretari i l’ Interventor amb carácter previ a la
seva aprovació.
9.- En data 3 de juliol de 2017 s’ inserí un avís en el Perfil de Contractant d’ aquest Ajuntament
en què es posava de manifest el contingut de l’ esmentada provisió del regidor i amb els
mateixos termes, de la resolució de l’ alcaldessa. L’ endemà s’ envià un anunci al Diari Oficial
de la Unió Europea i al Butlletí Oficial de l’ Estat per comunicar la suspensió temporal d’ aquest
procediment.
10.- Havent estat subsanats en data 3 de juliol de 2017 els plecs de prescripcions tècniques i
de clàusules administratives particulars que es proposaven per regir l’ esmentat contracte amb
els termes exposats en l’ antecedent sisè precedent i havent estat informats favorablement els
plecs – datats del 03/07/2017 - resultants arran l’ esmena de l’ errada detectada d’ ofici per part
d’ aquesta Administració, pel secretari general en data 3 de juliol de 2017 i per l’interventor
general en data 11 de juliol de 2017 en compliment del que preveu la disposició addicional
segona, punt setè del TRLCSP, en data 12 de juliol de 2017 l’ alcaldessa adoptà, entre d’
altres, els següents acords:
“(…)
SEGON.- SUBSANAR L’ ERROR MATERIAL detectat d’ ofici en els plecs que inicialment es
proposaven per regir el contracte de subministrament, instal·lació i posada en marxa, formació i
manteniment inclosos, del equips i accessoris per implementar el sistema de
radiocomunicacions mòbils digitals TETRA per al Servei de la Guàrdia Urbana de Badalona,
connectat a la Xarxa RESCAT de la Generalitat de Catalunya quant al pressupost màxim de
licitació (IVA exclòs) anual establert per als serveis de manteniment associats a dit
subministrament es refereix i APROVAR, consegüentment, els Plecs de prescripcions
tècniques i de clàusules administratives particulars resultants de la subsanació– datats ambdós
documents del dia 3 de juliol de 2017 - que conformen l’expedient de contractació indexat amb
el número 72/OBR- 15/16 corresponent al contracte de referència, amb un pressupost màxim
de licitació de 280.046,43 euros, IVA inclòs al tipus del 21% (a raó de 231.443,33 euros el valor
base del contracte i 48.603,10 euros en concepte d’ IVA al percentatge indicat) i una durada de
4 anys a comptar de l’ endemà de la data en què s’ aixequi per part del responsable del
contracte l’ acta de recepció acreditativa del lliurament, instal·lació i posada en marxa dels béns
que en constitueixen el seu objecte a satisfacció de l’ Administració.
TERCER.- REANUDAR el procediment licitatori endegat per a l’ 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,
reobrint el termini que restava pendent d’ exhaurir per a la presentació de les proposicions
sense que en el moment de suspendre’s temporalment la licitació de referència se n’ hagués
presentat cap, això és, pel termini de 7 dies naturals per a la presentació de les proposicions
per part dels empresaris que estiguin interessats a participar en aquest procediment.
QUART.- PROCEDIR A LA PUBLICACIÓ de l’anunci de la represa de la 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.
(...)”
Tant d’ aquesta resolució com de la resolució a què s’ha fet referència en l’ antecedent vuitè
d’aquest document, se’n donà compte a la Junta de Govern Local en sessió de data
24/07/2017.
11.- En data 17 de juliol de 2017 es publicà l’ anunci de represa d’ aquesta licitació en el Butlletí
Oficial de l’ Estat, en data 19 de juliol de 2017 en el Perfil de Contractant d’ aquest Ajuntament i
en 20 de juliol de 2017 en el Diari Oficial de la Unió Europea (Núm. Registre 2017/S 137281970).
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12.- En data 19 de juliol de 2017 s’ inserí un avís en el Perfil de Contractant d’ aquest
Ajuntament i dins de l’ anunci de represa d’ aquesta licitació en quèl es convocava pel dia 27 de
juliol de 2017 la Mesa de Contractació d’ obertura dels sobres A i B de les proposicions
presentades a la licitació de referència.
13.- D’acord amb el certificat emès per la cap del Servei de Contractació amb el vistiplau del
secretari de data 26 de juliol de 2017, les empreses que dins del termini màxim establert va
presentar proposició, van ser les següents per ordre d’ entrada de la documentació:
1) DEXTRON, INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACIÓN SA
2) ZENON DIGITAL RADIO SL
14.- En data 27 de juliol de 2017 la Mesa de Contractació es reuní, d’ acord amb l’ exposat
anteriorment, als efectes d’ obrir els sobres A de les dues proposicions presentades en aquesta
licitació, certificant la secretària de la Mesa la relació de documents que figuraven en els
esmentats sobres així com les mostres presentades, i els sobres B dels que en resultessin
admesos a la vista dels esmentats documents i mostres, adoptant-se en dita sessió els acords
que es transcriuen literalment a continuació:
“PRIMER.- EXCLOURE DE LA LICITACIÓ d’ aquest contracte a l’ empresa DEXTRON
INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION SA per manca de presentació de les mostres dels
equips i accessoris que proposa subministrar incomplint allò previst a la clàusula 9.2.2 d) del
plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte i a l’ empara del que
preveu la clàusula 6.1.4 de l’ esmentat plec: “Si la documentació presenta defectes
substancials, deficiències materials o omissions no esmenables no es podrà admetre la
proposició”, no podent-se deduir de la documentació tècnica presentada els models oferts per
cada tipologia dels equips i accessoris objecte d’ aquest contracte per no especificar-se quins
es proposen subministrar de la totalitat dels descrits a la documentació tècnica presentada,
essent aquesta deficiència un defecte de tipus no esmenable perquè forma part de l’ oferta.
SEGON.- ADMETRE A LA LICITACIÓ d’ aquest contracte a l’ empresa ZENON DIGITAL
RADIO SL en haver inclòs dins del sobre A de la seva proposició el DEUC degudament
complimentat així com també les mostres dels equips i accessoris que proposa subministrar
així com les fitxes tècniques d’ aquests articles als efectes que els tècnics municipals d’aquest
Ajuntament puguin comprovar que els articles i components proposats compleixen amb els
requisits tècnics mínims exigits en el plec de prescripcions tècniques particulars regulador
d’aquest contracte. Tot això de conformitat amb l’ exigit a les clàusules 6.1.4 (segon paràgraf) i
9.2.2 d) del plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte.
TERCER.- 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 A L’ OBERTURA DEL SOBRE B de la única empresa
admesa a la licitació de referència: ZENON DIGITAL RADIO SL, l’ objecte del qual l’ ha de
constituir la proposició econòmica seguint el model de l’ annex I del plec de clàusules
administratives particulars regulador d’ aquest contracte, obtenint-se el resultat que hi figura en
la proposició econòmica que s’ insereix com un annex en aquesta acta, donant-se aquí per
reproduït el seu contingut.
QUART.- Declarar deserta la licitació de referència en tant s’ ha detectat que l’ oferta formulada
per la única empresa admesa :ZENON DIGITAL RADIO SL presenta una omissió en tant no
detalla dins el desglós dels preus unitaris per articles a subministrar, el preu del software i de
les llicències per a programació necessàries i cables per a realitzar-la, contravenint així la
literalitat del model de proposició econòmica establert en l’ annex 1 del plec de clàusules
administratives particulars regulador d’ aquest contracte, aspecte que dificulta el coneixement
de la seva oferta total formulada en mancar-hi un preu en el seu desglós. Tot això a l’ empara
de les previsions de la clàusula 6.1.6 (darrer paràgraf de l’ esmentat plec), el contingut de la
qual es transcriu literalment a continuació: “La Mesa no acceptarà aquelles proposicions que
tinguin contradiccions, omissions, errors o esmenes que no permetin conèixer clarament allò
que l'Ajuntament estimi fonamental per considerar l’oferta, no tinguin concordança amb la
documentació examinada i admesa, excedeixin el pressupost màxim de licitació (IVA exclòs)
establert per aquest contracte, o variïn substancialment el model de proposició econòmica
establert.”
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CINQUÈ.- Notificar l’ adopció d’ aquests acords a les empreses presentades en aquesta
licitació amb la relació de recursos que poden interposar així com fer les comunicacions
oportunes als departaments tècnics municipals implicats per al seu respectiu coneixement i
efectes.
Cal assenyalar en aquest sentit que contra aquests acords es pot interposar, amb caràcter
potestatiu, el recurs especial en matèria de contractació previst a l’article 40 i concordants del
Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic, davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el
termini de 15 dies hàbils des de la remissió de la notificació de l’acte impugnat.
El recurs s’haurà d’anunciar prèviament davant d’aquest Ajuntament en el termini de 15 dies
hàbils comptadors des del següent a aquell que s’enviï la notificació de l’acte impugnat, de
conformitat amb el que disposat en l’article 45.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic
Si transcorreguts tres mesos des de la interposició de l’esmentat recurs especial en matèria de
contractació no s’ha dictat resolució expressa per part del Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic , aquest es tindrà per desestimat. En aquest cas es podrà interposar, davant de
la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia Catalunya, el
corresponent recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, a comptar des del
següent dia hàbil a aquell en que va finalitzar el termini perquè el Tribunal Català de Contractes
del Sector Públic resolgui el recurs de especial en matèria de contractació, en la forma i amb
els requisits establertes en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa. En cas que el recurs especial en matèria de contractació potestatiu
fos resolt de forma expressa, el termini per a interposar el recurs contenciós administratiu
davant de l’esmentada Sala serà de dos mesos, a comptar des del següent dia hàbil a la
recepció de la corresponent notificació.
Això no obstant, els interessats podran interposar directament el recurs contenciós
administratiu, sense necessitat de la interposició prèvia del recurs especial en matèria de
contractació, davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos
mesos, a comptar des del següent dia hàbil a la recepció de la notificació del present acte, en
la forma i amb els requisits previstos en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot sens perjudici de les qüestions de nul·litat que puguin interposar-se a l’empara del que
disposen els arts. 37 i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic; o bé sens perjudici de la
interposició de qualsevol altre recurs que es cregui convenient.”
15.- En data 28 de juliol de 2017 es publicà l’ acta aixecada arran aquell acte de la Mesa en el
Perfil de Contractant de l’ Ajuntament de Badalona i en la mateixa data es notificà a ambdós
licitadors els acords presos per la Mesa a través de correus electrònics tramesos a l’ adreça
indicada per aquests a efectes de notificacions dins dels sobres A de les seves respectives
proposicions sense que dins del termini atorgat s’ hagi formulat cap al·legació ni es tingui
constància d’ interposició de cap recurs contra els esmentats acords.
Fonaments jurídics
1) D’ acord amb el que disposa l’ article 151.3 del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’ aprovà el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, “no podrà declarar-se deserta
una licitació quan hi hagi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’ acord amb els
criteris que figurin en el plec”.
2) La clàusula 6.1.4 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest
contracte (en endavant, PCAP) preveu el següent: “Si la documentació presenta defectes
substancials, deficiències materials o omissions no esmenables, no es podrà admetre la
proposició”.
3) La clàusula 6.1.6 (darrer paràgraf) del PCAP disposa: “La Mesa no acceptarà aquelles
proposicions que tinguin contradiccions, omissions, errors o esmenes que no permetin conèixer
clarament allò que l'Ajuntament estimi fonamental per considerar l’oferta, no tinguin
concordança amb la documentació examinada i admesa, excedeixin el pressupost màxim de
licitació (IVA exclòs) establert per aquest contracte, o variïn substancialment el model de
proposició econòmica establert.”
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4) De conformitat amb el que preveu l’ article 170 c) 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), els contractes de les administracions públiques es podran adjudicar mitjançant
negociat quan, després de seguir-se un procediment obert no s’ hagi presentat cap oferta o les
ofertes no siguin adequades sempre que les condicions inicials del contracte no es modifiquin
substancialment.
En aquest sentit convé assenyalar que de conformitat amb el que preveu l’ article 177.1 darrer
paràgraf del TRLCSP, es podrà prescindir de la publicació de l’anunci de licitació en la forma
prevista en l’ article 142 del Text Refós esmentat, sempre que en la negociació s’inclogui a tots
els licitadors que en el procediment obert seguit amb anterioritat haguessin presentat ofertes
conforme als requisits formals exigits i només a aquests.
5) Atès que la proposta objecte d’ aquest document suposa la finalització d’ un procediment
determinat endegat per tal d’ adjudicar aquest contracte i l’ inici d’ un altre als efectes indicats,
l’expedient de referència s’ ha sotmès per a la seva fiscalització prèvia al Departament d’
Intervenció Municipal, essent informat favorablement segons consta acreditat documentalment.
6) De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona del TRLCSP i el cartipàs
municipal vigent l’òrgan competent per resoldre aquest expedient 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’ 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.
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.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo a l’
alcaldessa 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.- DECLARAR DESERTA la licitació del contracte de subministrament, instal·lació i
posada en marxa, formació i manteniment inclosos, del equips i accessoris per implementar el
sistema de radiocomunicacions mòbils digitals TETRA per al Servei de la Guàrdia Urbana de
Badalona, connectat a la Xarxa RESCAT de la Generalitat de Catalunya (Expedient de
contractació 72/OBR-15/16) segons proposta de la Mesa de Contractació de data 27 de juliol
de 2017 atenent que només van presentar proposició per participar en aquesta licitació dues
empreses, la primera de les quals DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION SA
va resultar exclosa de la licitació per manca de presentació de les mostres dels equips i
accessoris que proposava subministrar incomplint allò previst a la clàusula 9.2.2 d) del plec de
clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte i a l’ empara del que preveu
la clàusula 6.1.4 de l’ esmentat plec, no podent-se deduir de la documentació tècnica
presentada els models oferts per cada tipologia dels equips i accessoris objecte d’ aquest
contracte per no especificar-se quins es proposen subministrar de la totalitat dels descrits a la
documentació tècnica presentada, essent aquesta deficiència un defecte de tipus no
esmenable perquè forma part de l’ oferta i la segona, ZENON DIGITAL RADIO SL presenta una
omissió en la formulació de la seva oferta (contingut del sobre B de la proposició) en tant no
detalla dins el desglós dels preus unitaris per articles a subministrar, el preu del software i de
les llicències per a programació necessàries i cables per a realitzar-la, contravenint així la
literalitat del model de proposició econòmica establert en l’ annex 1 del plec de clàusules
administratives particulars regulador d’ aquest contracte, aspecte que dificulta el coneixement
de la seva oferta total formulada en mancar-hi un preu en el seu desglós, no resultant admesa
aquesta a l’ empara del que preveu la clàusula 6.1.6 darrer paràgraf de l’ esmentat plec.
SEGON.- INICIAR LA TRAMITACIÓ D’ UN PROCEDIMENT NEGOCIAT amb les mateixes
condicions per tal d’ adjudicar aquest contracte a l’ empara de l’ article 170 c) del RDLEG
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’ aprovà el Text Refós de la Llei de contractes del sector
públic adreçant invitació a participar a aquest procediment als mateixos empresaris que van
presentar ofertes conforme als requisits formals exigits i només a aquests.
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TERCER.- NOTIFICAR AQUESTA RESOLUCIÓ als dos empresaris que van presentar
proposició per participar en aquesta licitació amb la relació de recursos que poden interposar, i
COMUNICAR-LA al cap del Servei d’ Administració General de Seguretat, Convivència i
Participació, al cap del Departament de Compres, i a l’ Intervenció Municipal.
QUART .- PUBLICAR l’ adopció d’ aquests acords al Diari Oficial de la Unió Europea, al Butlletí
Oficial de l’ Estat i al Perfil de Contractant d’aquest Ajuntament.
CINQUÈ.- Contra aquests acords es pot interposar, amb caràcter potestatiu, el recurs especial
en matèria de contractació previst a l’article 40 i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic,
davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de 15 dies hàbils des
de la remissió de la notificació de l’acte impugnat.
El recurs s’haurà d’anunciar prèviament davant d’aquest Ajuntament en el termini de 15 dies
hàbils comptadors des del següent a aquell que s’enviï la notificació de l’acte impugnat, de
conformitat amb el que disposat en l’article 45.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic
Si transcorreguts tres mesos des de la interposició de l’esmentat recurs especial en matèria de
contractació no s’ha dictat resolució expressa per part del Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic , aquest es tindrà per desestimat. En aquest cas es podrà interposar, davant de
la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia Catalunya, el
corresponent recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, a comptar des del
següent dia hàbil a aquell en que va finalitzar el termini perquè el Tribunal Català de Contractes
del Sector Públic resolgui el recurs de especial en matèria de contractació, en la forma i amb
els requisits establertes en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa. En cas que el recurs especial en matèria de contractació potestatiu
fos resolt de forma expressa, el termini per a interposar el recurs contenciós administratiu
davant de l’esmentada Sala serà de dos mesos, a comptar des del següent dia hàbil a la
recepció de la corresponent notificació.
Això no obstant, els interessats podran interposar directament el recurs contenciós
administratiu, sense necessitat de la interposició prèvia del recurs especial en matèria de
contractació, davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos
mesos, a comptar des del següent dia hàbil a la recepció de la notificació del present acte, en
la forma i amb els requisits previstos en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot sens perjudici de les qüestions de nul·litat que puguin interposar-se a l’empara del que
disposen els arts. 37 i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic; o bé sens perjudici de la
interposició de qualsevol altre recurs que es cregui convenient.
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 notifiqui aquesta proposta a tots els interessats amb la relació de
recursos que poden interposar i que es comuniqui als departaments municipals a què s’ha fet
referència, per al seu respectiu coneixement i efectes.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
4. Aprovar la licitació i obertura del procediment obert d' adjudicació referent al
contracte de serveis de neteja i manteniment dels espais verds, arbres, arbustives,
entapissants i xarxes de reg del Parc de Montigalà, entre d' altres.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Aprovació de la licitació i obertura del procediment obert d’adjudicació referent al
contracte de serveis de neteja i manteniment dels espais verds, els arbres, arbustives,
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entapissants i xarxes de reg del Parc de Montigalà, Parc G-5 i zones adjacents i manteniment
de la plaça de Pompeu Fabra i zones verdes de l’ antic l’ Escorxador de Badalona.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Expedient: 30/OBR- 10/17
Antecedents
1.- A instàncies del Servei Jurídic i Administració General de l’ Àmbit de Badalona Pròspera i
Sostenible, aquest Departament inicià la tramitació a mitjans de l’ any passat de l’ expedient
indexat amb el número 38/OBR-6/16 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.
2.- En el marc de l’ esmentat expedient de contractació, l’ alcaldessa d’ aquesta corporació
dictà una resolució en data 28 de novembre de 2016 la part dispositiva de la qual es transcriu,
en part suficient, literalment 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.
(…)
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.
(...)
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.”
3.- D’ aquesta resolució, en compliment de l’ acord setè abans transcrit, se’n donà compte a la
Junta de Govern Local en sessió de data 23 de gener de 2017.
4.- Una vegada exhaurit el termini màxim establert per a la presentació de proposicions en
aquesta licitació, un cop presentades les ofertes, oberts els sobres A i més concretament, en
fase de valoració del contingut dels sobres B (ofertes tècniques), es detectà d’ ofici un error en
la tramitació d’ aquest procediment com és l’ omissió de publicació de la licitació de referència
en el Butlletí Oficial de l’ Estat i per tant un 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).
5.- Atès que l’ errada detectada no era esmenable i suposava posar en perill la concurrència
del mercat, la Junta de Govern Local en sessió de data 24 d’ abril de 2017 adoptà, entre
d’altres, els acords que es transcriuen literalment a continuació:
“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.
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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.
(…)”
6.- En compliment del darrer acord transcrit a l’ antecedent precedent, en data 27 de juny de
2017 el Servei Jurídic i Administració General de l’ Àmbit de Badalona Pròspera i Sostenible va
trametre a les dependències del Departament Central de Contractació, la documentació tècnica
següent, en ares a 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:
- Informe tècnic de motivació – datat del 19/06/2017 - emès pel cap del Servei de Medi
Ambient, Verd Urbà i Educació Ambiental.
- Plec de prescripcions tècniques particulars – datat del mateix dia - i els seus corresponents
annexos, emès pel cap abans referenciat.
- Informe jurídic del Servei Jurídic i Administració General de l’ Àmbit Badalona Pròspera i
Sostenible de data 22/06/2017.
7.- La necessitat de dur a terme aquesta contractació ve justificada pel fet que el contracte que
fins ara regia parcialment aquesta prestació de serveis va finalitzar, que dita prestació s’efectua
a comptar de la seva finalització i fins que un altre se’ n pugui fer càrrec en règim de continuïtat
segons Resolució de l’alcaldessa d’ aquesta corporació de data 26/04/2016, ratificada en
sessió del Ple de l’ Ajuntament de data 31/05/2016, i que es tracta d’ uns serveis d’ obligada
prestació i la corporació no disposa dels mitjans personals i materials adequats i suficients per
a la seva prestació, doncs exigeix la disposició d’ una plantilla de treballadors d’ alta qualificació
i d’ una alta inversió en maquinària i vehicles i aquesta no té recursos econòmics suficients per
adquirir-los. Dins del present contracte s’ han inclòs noves zones a mantenir com ara la plaça
Pompeu Fabra i les zones verdes de l’ antic l’ Escorxador de Badalona, tenint en compte que
és de contingut anàleg a la resta de prestacions que constitueixen l’ objecte d’ aquest contracte
i que la maquinària a emprar per a dur a terme dits serveis és la mateixa.
8.- A la vista de la documentació tècnica a què s’ha fet referència en l’ antecedent sisè, la cap
del Servei de Contractació va dictar en data 4 de juliol de 2017 una providència d’inici d’ un
expedient administratiu de tipus obert a l’ empara de les previsions de la Directiva Comunitària
2014/24/UE, en ares a adjudicar l’ esmentat contracte i la lletrada sotasignada de la
fonamentació d’ aquest document va elaborar el Plec de clàusules administratives particulars –
datat del mateix dia – que proposava per regir -lo així com també l’informe jurídic que l’
acompanyava.
9.- De conformitat amb el que preveu l’ article 303 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),
la durada d’ aquest contracte s’ ha establert en 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.
10.- El valor estimat del contracte és de 2.259.730,80 euros i comprèn el valor base d’ aquest
contracte atenent la seva durada inicial, establerta en 4 anys (per un import de 1.506.487,20 €)
i l’ import de la seva possible pròrroga per dos períodes de màxim un any cadascun (per un
import de 753.243,60 €, a raó de 376.621,80 euros/any). Tot això de conformitat amb el que
preveu l’ article 88 del TRLCSP.
11.- El pressupost màxim de licitació és de 1.787.134,40 € (a raó de 1.506.487,20 euros el
valor base del contracte i 280.647,20 euros en concepte d’ IVA, dels quals 248.178,96 euros
corresponen a les tasques de manteniment, subjectes al tipus impositiu del 21% i 32.468,24
euros corresponen a tasques de neteja, subjectes al tipus impositiu del 10%).
12.- No s’ ha considerat adient dividir l’ objecte d’ aquest contracte per lots pels motius que s’
especifiquen en el punt 2 apartat a) de l’ informe tècnic de motivació emès en data 19 de juny
de 2017 pel cap del Servei de Medi Ambient, Verd Urbà i Educació Ambiental, això és, i d’entre
d’ altres, perquè els requeriments exigits i les prestacions que es sol·liciten només poden ésser
acomplertes (pel seu volum i inversió) en el seu conjunt (per totes les zones) per un únic
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empresari. Les noves zones amb què s’ha vist ampliat l’ antic contracte (Pompeu Fabra i antic l’
Escorxador) són d’unes dimensions molt reduïdes i si es licitessin aïlladament no es podrien
sol·licitar les prestacions que s’han considerat imprescindibles per assegurar una òptima
qualitat del servei i s’ incrementarien, de licitar-se en un lot individualitzat, les despeses de
personal que se’n derivarien d’aquest contracte.
13.- Es preveu la subrogació de personal la qual, amb els termes a què es refereix l’ informe
tècnic de motivació abans esmentat, suposa (es transcriu literalment, en part suficient, el seu
contingut):
“(...) D’acord amb el que preveu l’article 43 del conveni col.lectiu estatal de jardineria, el
contractista haurà de subrogar-se com a part ocupadora del personal que actualment presta el
servei, d’acord amb la relació inclosa a l’annex del plec de prescripcions tècniques que es
proposa per regir l’objecte d’aquest contracte.
L’empresa concessionària actual ha presentat un llistat de tot el personal adscrit a l’actual
contracte (5,5 persones) que s’ha incorporat a l’expedient. Tot el personal esmentat es objecte
de subrogació.
Atenent que en la licitació actual s’ amplien les zones objecte del contracte, respecte a l’
anterior, seran necessàries 3 persones més per sobre del personal subrogat.”
14.- Havent-se previst que l’ entrada en vigor del contracte que en sorgeixi de la tramitació
d’aquest expedient tingui lloc a la propera anualitat, la despesa que se’n pugui derivar d’ aquest
per a l’ any 2018 i posteriors que comprengui la seva execució i/o pròrrogues, cas d’ acordar-se
aquestes, restarà sotmesa a l’ existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
municipals corresponents a l’ exercici 2018 i posteriors per atendre el seu pagament.
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.
15.- 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), havent estat informat favorablement segons consta acreditat documentalment en l’
expedient en dates 4 de juliol i 4 de setembre de 2017, respectivament.
Fonaments jurídics
1. Aquest contracte es tipifica com un contracte administratiu de serveis, d’acord amb la
definició dels articles 10 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 atès que la entrada en vigor de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, sobre contractació pública el propassat 18 d’ abril de 2016 sense que s’ hagi
transposat dins del termini establert per l’ ordenament jurídic espanyol, obliga a fer una
relectura de l’ esmentat Text Refós d’ acord amb l’ esmentada normativa comunitària i aquesta
darrera parla, entre d’ altres, de contractes de serveis harmonitzats en superar el seu valor
estimat uns determinats llindars (concretament, 209.000 euros) i no únicament dels que, tenint
un valor estimat superior a aquells llindars, estiguin inclosos dins les categories 1 a 16 de
l’annex II del TRLCSP.
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.
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- 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 es proposa per regir-lo.
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 22, 109 i 110 del TRLCSP i cal significar que, tot i que recentment aquest
Departament va tramitar l’ expedient de contractació indexat amb el número 15/OBR- 4/14
relatiu als serveis de manteniment de zones verdes, solars, franges de prevenció d’incendis i
arbrat i palmeres d’àmbit urbà de Badalona, dividit en dos lots, i l’ expedient indexat amb el
número 38/OBR-6/16, amb idèntic objecte contractual, no existeix fraccionament del contracte
amb la tramitació de l’ expedient que ara es promou respecte el primer expedient a què s’ha fet
referència en tant l’ esmentat fraccionament s’ empra amb la finalitat de disminuir-ne la
quantitat o l’ import del contracte i eludir així els requisits procedimentals o de publicitat que la
normativa en matèria de contractació imposa i ambdós expedients (15/OBR-4/14 i 38/OBR6/16, havent-se desistit d’ aquest darrer) s’ han tramitat mitjançant procediments d’adjudicació
de tipus obert i sotmesos a regulació harmonitzada.
7. A l’ expedient s’acompanya el Plec de clàusules administratives particulars, elaborat per la
sotasignada de la fonamentació d’ aquest document, 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 el darrer
antecedent d’ aquest document.
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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
segon tinent d’alcalde, regidor de l’ Àmbit Badalona Pròspera i Sostenible 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 30/OBR- 10/17
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, amb un pressupost màxim de licitació de 1.787.134,40 € (a raó de 1.506.487,20
euros el valor base del contracte i 280.647,20 euros en concepte d’ IVA, dels quals 248.178,96
euros corresponen a les tasques de manteniment, subjectes al tipus impositiu del 21% i
32.468,24 euros corresponen a tasques de neteja, subjectes al tipus impositiu del 10%) i amb
una durada 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.
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.- SOTMETRE la despesa que se’n pugui derivar de l’ execució d’ aquest contracte i/o
de 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 l’ any
2018 i posteriors que comprengui la seva execució i/o pròrrogues, havent-se previst l’ entrada
en vigor del contracte que en sorgeixi de la tramitació d’aquest procediment a la propera
anualitat (2018), per atendre el seu pagament.
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 Servei Jurídic i Administració General de
l’ Ambit de Badalona Pròspera i Sostenible i a l’Intervenció municipal.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
5. Donar compte de la resolució de l' alcaldessa de data 25/07/2017 d' aprovació de l'
adjudicació del contracte per a la prestació d' un servei de prevenció aliè, complementari
del servei propi de l' Ajuntament de Badalona.
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió: Donar compte de la Resolució de l’ Alcaldessa de data 25 de juliol de 2017
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça: Junta de Govern Local
Núm. expedient: 9/OBR- 4/17
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Antecedents
L’alcaldessa de la corporació va dictar en data 25 de juliol 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 en la
Junta de Govern Local segons Resolució de 23 de juny de 2015.
SEGON.- ADJUDICAR el contracte relatiu a la prestació d’ un servei de prevenció aliè,
complementari del servei propi de l’ Ajuntament de Badalona, que cobreixi les especialitats
preventives de seguretat en el treball i vigilància de la salut i els serveis complementaris i
puntuals d’ higiene industrial a l’ empresa EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN
EL TRABAJO SLU, amb NIF B64734528, en haver resultat la seva oferta l’ econòmicament
més avantatjosa per aquest contracte d’acord amb l’ informe tècnic emès en data 26 de juny de
2017 pel tècnic de prevenció de riscos laborals i la cap del Servei d’ Organització i Recursos
Humans, de valoració de les ofertes, de classificació d’aquestes i de proposta d’adjudicació del
contracte, i a raó de les millores i compromisos formulats en la seva proposició els quals,
d’acord amb els plecs reguladors del contracte, han estat presos en consideració per a la seva
valoració i són els que es detallen a continuació:
-Un preu per a la prestació dels serveis objecte de la disciplina de la seguretat en el treball de
24.000,00 euros, IVA exclòs al tipus del 21%.
L’import de l’IVA a suportar per l’Administració, al tipus del 21%, és de 5.040,00.
-Es compromet a avaluar 21 centres municipals a l’ any.
-Es compromet a elaborar 4 plans d’ emergència a l’ any.
-Es compromet a enviar presencialment un tècnic de prevenció de riscos laborals al lloc de
treball en un termini de 1 hora a comptar del moment en què hagi estat requerit.
-Ofereix 3 activitats /any de formació general i específiques en seguretat, així com també
relatives a la Coordinació d’ Activitats Empresarials i als plans d’ emergència a què s’ha
compromés més amunt.
-Adscriurà 52 tècnics de prevenció de riscos laborals per sobre dels que com a mínim s’
exigeixen en la prescripció 4 del plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest
contracte.
-Un preu unitari (per treballador) per a la realització del reconeixement mèdic de 34,00 euros,
IVA exempt.
-Un preu total de 9.450,00 euros, IVA exclòs al tipus del 21%, per a la prestació de la resta de
la disciplina de vigilància de la salut.
L’import de l’IVA a suportar per l’Administració, al tipus del 21%, és de 1.984,50 euros.
-El centre que proposa adscriure per a la realització dels reconeixements mèdics es troba a una
distància de 290 metres a la rodona respecte el centre municipal de treball del Viver, ubicat a
Plaça Assemblea Catalunya, números 9-12, 08911 de Badalona.
-Es compromet a posar en disposició un facultatiu al lloc de treball del treballador afectat en un
termini de 1 hora des que hagi estat requerit.
-Es compromet a posar a disposició de l’ Ajuntament una unitat mòbil per a prestar els serveis
objecte d’ aquest contracte corresponents a la disciplina de la vigilància de la salut.............SI.
-Es compromet a realitzar 5 cursos/any de formació de promoció i prevenció de la salut pel
personal de l’ Ajuntament.
-Es compromet a realitzar 4 iniciatives on line/any de promoció i prevenció de la salut pel
personal de l’ Ajuntament.
-Ofereix documents, tríptics i formularis en relació a la informació i formació d’ aquesta
disciplina de vigilància de la salut..........................SI.
-Ofereix un major nombre i tipologia d’ equips de diagnòstic i/o medicions higièniques
.............SI
-Ofereix equips de mesura que permeten realitzar mostreig i anàlisi...........SI
-Ofereix realitzar suport a les activitats de l’ especialitat de l’ergonomia i psicosociologia
aplicada................SI
TERCER.- ATENDRE la despesa que se’n derivi d’ aquest contracte per a l’ any 2017, la qual
s’ estima en 30.491,50 euros (IVA inclòs), amb càrrec a la partida pressupostària número
40841008-9204-22706 del pressupost municipal vigent (document comptable ARC realitzat en
data 17/07/2017 per l’ import indicat amb el número d’ operació 12017000026043/1.
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SOTMETRE La despesa que se’n pugui derivar d’aquest contracte per als futurs exercicis que
comprengui la seva execució així com la seva prorroga, cas d’ acordar-se aquesta, 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 de conformitat amb el que
preveu l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
QUART.- REQUERIR a l’ empresa EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL
TRABAJO SLU, amb NIF B64734528 perquè formalitzi el contracte en un termini no superior a
cinc dies, un cop transcorregut el termini dels 15 dies hàbils següents a la tramesa de la
notificació de l’adjudicació a tots els candidats i licitadors que estableixen els articles 156.3 i
44.2 a efectes de la interposició del recurs especial en matèria de contractació, sempre i quan
no s’hagi interposat recurs que porti aparellada la suspensió de la formalització del contracte,
de conformitat amb el que disposa la clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives
particulars regulador del contracte de referència.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a tots els candidats i licitadors d’ aquest contracte
amb la relació de recursos que poden interposar així com també a la cap del Servei d’
Organització i Recursos Humans i als Departaments de Tresoreria i Intervenció Municipals.
SISÈ.- PUBLICAR l’adjudicació d’aquest contracte al Perfil de contractant d’aquesta corporació
i enviar-la obligatòriament a l’ Oficina de Publicacions de la Unió només per mitjans electrònics
seguint els formularis normalitzats establerts en el Reglament d’ execució i contenint la
informació establerta en l’ Annex V, apartat D de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
SETÈ.- Contra aquests acords es pot interposar, amb caràcter potestatiu, el recurs especial en
matèria de contractació previst a l’article 40 i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic,
davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de 15 dies hàbils des
de la remissió de la notificació de l’acte impugnat.
El recurs s’haurà d’anunciar prèviament davant d’aquest Ajuntament en el termini de 15 dies
hàbils comptadors des del següent a aquell que s’enviï la notificació de l’acte impugnat, de
conformitat amb el que disposat en l’article 45.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic
Si transcorreguts tres mesos des de la interposició de l’esmentat recurs especial en matèria de
contractació no s’ha dictat resolució expressa per part del Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic , aquest es tindrà per desestimat. En aquest cas es podrà interposar, davant de
la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia Catalunya, el
corresponent recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, a comptar des del
següent dia hàbil a aquell en que va finalitzar el termini perquè el Tribunal Català de Contractes
del Sector Públic resolgui el recurs de especial en matèria de contractació, en la forma i amb
els requisits establertes en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa. En cas que el recurs especial en matèria de contractació potestatiu
fos resolt de forma expressa, el termini per a interposar el recurs contenciós administratiu
davant de l’esmentada Sala serà de dos mesos, a comptar des del següent dia hàbil a la
recepció de la corresponent notificació.
Això no obstant, els interessats podran interposar directament el recurs contenciós
administratiu, sense necessitat de la interposició prèvia del recurs especial en matèria de
contractació, davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos
mesos, a comptar des del següent dia hàbil a la recepció de la notificació del present acte, en
la forma i amb els requisits previstos en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot sens perjudici de les qüestions de nul·litat que puguin interposar-se a l’empara del que
disposen els arts. 37 i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic; o bé sens perjudici de la
interposició de qualsevol altre recurs que es cregui convenient.
VUITÈ.- 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.”
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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
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 vuitè.
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.
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.
Proposta de resolució
En conseqüència, a l’empara del que preveu l’acord vuitè de la resolució esmentada i
considerant que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari proposo al tercer tinent d’alcalde i
regidor de l’Àmbit de Badalona Democràtica, que elevi proposta a la Junta de Govern Local per
tal de donar-ne compte de la resolució a què es fa referència en l’únic antecedent d’aquest
document.
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.
6. Donar compte de l'aprovació de la instrucció de la Mesa Permanent de Contractació:
composició, funcionament i règim de sessions de l'Ajuntament de Badalona.
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió: Ratificar i donar compte de la Resolució de l’Alcaldessa de data 3.07 2017
d’aprovació de la instrucció de la Mesa Permanent de Contractació: composició, funcionament i
règim de sessions
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça: Junta de Govern Local
Núm. expedient: Legal 2017/000001
Antecedents
L’alcaldessa, en data 3 de juliol de 2017, va dictar una Resolució que literalment diu:
“Antecedents
1. Per Resolucions de l’Alcaldessa-Presidenta (ref: exp 81/OGOV-21/15 i 110/OGOV-43/15) de
dates 23 i 29 de juny de 2015 respectivament es va procedir a la divisió de l’administració
municipal executiva en àmbits delegats de gestió. Posteriorment, en resolucions de dates 21
de juliol i 18 de setembre del mateix 2015 es van definir i concretar els àmbits competencials
delegats; atribuint a l’Àmbit de Badalona Democràtica, la gestió centralitzada de la tramitació
dels procediments relatius a l’activitat contractual de l’Ajuntament de Badalona, sens perjudici
de les atribucions quant a la decisió i gestió de cadascun dels àmbits de l’administració
municipal.
2. En data 3 de febrer de 2017, per resolució d’alcaldessa es va aprovar el manual organitzatiu
i de funcionament de l’Ajuntament de Badalona, que desenvolupa i concreta les funcions dels
corresponents serveis i departaments de cadascun dels Àmbits.
3. L’Ajuntament de Badalona, atès el volum de la seva activitat contractual, directament
relacionada amb la dimensió del municipi, s’ha de dotar un òrgan auxiliar dels òrgans de
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contractació amb caràcter permanent, per al qual cosa es considera necessària la creació
d’una Mesa Permanent de Contractació que actuï amb un règim predeterminat de sessions, i
amb una composició que ha de complir amb els requeriments establerts legalment i a l’hora,
que integri la participació de tots els grups municipals en el seu funcionament, com a garantia
de la pluralitat política que composa el Ple municipal.
4. És voluntat del govern municipal establir amb caràcter general els membres integrants de la
Mesa Permanent de Contractació d’aquest Ajuntament, en considerar que és garantia de rigor,
seguretat jurídica i, a l’hora, transparència en l’activitat contractual que es duu a terme.
5. Mitjançant resolució de data 26 d’abril de 2017 l’alcaldessa va aprovar la constitució,
composició, funcionament i règim de sessions de la Mesa de Contractació permanent de
l’ajuntament que ha d’intervenir com a òrgan auxiliar en els procediments licitatoris dels
contractes sobre els que la normativa de contractació i règim local li atorga competències.
Però, abans de completar el procediment d’aprovació i pendent la seva ratificació i publicitat, a
la vista de l’anàlisi de la realitat del funcionament de l’esmentada Mesa, s’ha detectat la
necessitat de modificar alguns aspectes relatius al quòrum i composició, i tanmateix en la
informació i coneixement que tots els grups municipals que formen el ple de la Corporació
respecte dels assumptes que se sotmeten a la Mesa de Contractació.
Fonaments de dret
L’article 320 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, estableix que en els procediments oberts,
restringits i negociats amb publicitat, el òrgans de contractació de les Administracions públiques
estaran assistits per una Mesa de Contractació, que serà l’òrgan competent per a la valoració
de les ofertes.
El Reial Decret 817/2009 de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de
30 d’octubre, de contractes del Sector Públic, estableix en el seu art. 21 amb caràcter de norma
bàsica, la composició de la Mesa Permanent de Contractació.
La Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre,pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en el seu apartat 10, disposa
que la Mesa de Contractació estarà presidida per un membre de la Corporació o un funcionari
d’aquesta, i en formaran part, com a vocals, el Secretari o en el seu cas, l’òrgan que tingui
atribuïda la funció d’assessorament jurídic, i l’Interventor, així com aquells altres que es
designin per l’òrgan de contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al
servei de la Corporació, o membres electes d’aquesta, sense que el seu número, en total, sigui
inferior a tres. I actuarà com a Secretari un funcionari de la Corporació.
La competència per a la direcció del govern i l’administració municipal, així com l’organització
dels serveis administratius correspon, entre d’altres atribucions, a l’alcaldessa, tal i com
estableix l’article 21.1.a.d i r de la LRBRL (Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local). Tanmateix, d’acord amb el que preveu l’article 53.1 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,
l’òrgan competent per establir i definir els òrgans assistents de la contractació pública és
l’alcaldessa.
Proposta de resolució
En conseqüència i d’acord amb l’article 172 del reglament d’organització funcional i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel reial decret 2568/1986 de 28 de novembre, s’informa
que no hi ha cap tipus d’obstacle legal no reglamentari per tal que l’alcaldessa, adopti la
següent proposta i la converteixi en resolució:
Primer.- Deixar sense efecte la resolució d’aquesta Alcaldia de data 26 d’abril de 2017 sobre la
creació, composició, funcionament i règim de sessions de la Mesa de Contractació que ha
d’intervenir com a òrgan auxiliar en els procediments licitatoris dels contractes l’aprovació dels
quals, correspon a l’Alcaldia, per tal de modificar determinats aspectes del seu funcionament
relatius a la composició i quòrum necessari, així com en relació a la informació i coneixement a
l’abast de tots els grups municipals que formen el ple de la Corporació respecte dels assumptes
que se sotmetin a la Mesa de Contractació.
Segon.- Aprovar la nova instrucció de funcionament de la Mesa Permanent de Contractació de
l’ajuntament de Badalona, en els termes recollits seguidament, com a òrgan auxiliar dels
òrgans de contractació, d’acord amb el que és disposat en l’art. 320 del Reial Decret Legislatiu
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3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic i l’art. 21 i següents del Reial Decret 817/2009 de 8 de maig, de desenvolupament
parcial d’aquesta llei.
Tercer.- La Mesa Permanent de Contractació definida a l’apartat anterior es regirà per les
següents normes de funcionament:
Àmbit d’actuació de la Mesa. La Mesa intervindrà amb caràcter permanent en tots els
procediments licitatoris oberts, restringits i negociats de l’àmbit de la competència de l’AlcaldiaPresidència, tenint en consideració el cartipàs municipal vigent.
Quan el procediment licitatori correspongui a un contracte que sigui competència del Ple
municipal per raó d’import i/o termini, el plec de clàusules administratives que es redactin per
regir la licitació podrà definir la Mesa o establir que aquesta Mesa Permanent tingui el caràcter
d’auxiliar de l’òrgan de contractació.
Composició de la Mesa Permanent. S’estableix la següent:
Presidència: La Mesa estarà presidida pel Tercer Tinent d’alcalde Regidor de l’àmbit de
Badalona Democràtica, o regidors de la Corporació en els que aquest delegui.
Vocalies: Formaran part, com a vocals necessaris:
- La persona titular de la Secretaria General o funcionari que el substitueixi (en aquest sentir
s’ha de considerar la resolució de delegació d’aquesta vocalia, de data 30/05/2017 en els caps
de Serveis Generals dels respectius àmbits materials de gestió).
- La persona titular de la Intervenció General, o funcionari que el substitueixi.
- El regidor/a de l’àmbit o àrea de gestió material impulsora del contracte, que podrà delegar en
un funcionari/a i/o altre personal adscrit de l’esmentat àmbit o àrea.
- Un regidor/a de l’equip de govern o funcionari/empleat públic que podrà delegar en un
funcionari/a de l’esmentat àmbit.
Assistència dels regidors representants dels grups municipals: Totes les convocatòries de les
sessions de la Mesa seran comunicades als grups municipals representats al Ple de
l’Ajuntament de Badalona, per tal que puguin assistir-hi si ho desitgen, però sense integrar-se
en l’òrgan col·legiat en termes de quòrum i adopció de decisions de la Mesa.
Secretaria: correspondrà a la Cap del Servei de Contractació o lletrat/lletrada del Servei de
Contractació que la substitueixi.
Suport a la Mesa: La Mesa podrà, per al correcte exercici de les seves funcions, referents a la
valoració/avaluació de les proposicions que es presentin a les licitacions:
Requerir l’auxili dels serveis tècnics de l’àrea gestora del contracte i sol·licitarà l’emissió dels
informes corresponents i la seva presència a les sessions de la Mesa que correspongui.
Requerir la intervenció del comitè d’experts previst en l’art. 150.2 del Reial Decret Legislatiu
3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, quan sigui preceptiva la seva constitució d’acord amb l’esmentat precepte i així estigui
previst en el plec de condicions que regeixi la licitació, i sol·licitar-les els informes corresponents
i la seva presència a les sessions de la Mesa que s’estimi adient.
Sol·licitar tots els informes i assistència complementaris que consideri oportuns.
Règim de sessions. El règim ordinari de sessions de la Mesa Permanent de Contractació
d’aquest Ajuntament es fixa amb periodicitat setmanal, tots els dimecres a partir de les 10.30
hores; amb excepció dels períodes de vacances del mes d’agost, Setmana Santa i Nadal.
En el cas de coincidir el dia de la sessió en festiu, aquesta tindrà lloc el dia hàbil següent,
sempre que no coincideixi amb sessions d’altres òrgans col·legiats municipals; en aquest cas,
la sessió ordinària de la Mesa Permanent de Contractació se celebrarà el dia hàbil següent a la
celebració de la sessió de l’òrgan col·legiat.
Ordre del dia: La convocatòria amb els assumptes a incloure a l’ordre del dia la realitzarà el
Servei de Contractació cada dilluns, per mitjans telemàtics; la qual serà tramesa als membres
de la Mesa, als serveis tècnics de les àrees gestores amb assumptes inclosos a l’ordre del dia i
a tots els grups municipals constituïts a la Corporació, inclòs els licitadors, si s’escau.
Les àrees, serveis i departaments de l’Ajuntament de Badalona hauran de remetre al Servei de
Contractació les propostes i informes que hagin de ser inclosos a l’ordre del dia amb antelació
suficient.
No obstant l’anterior, es podran convocar les sessions extraordinàries que siguin necessàries
quan així ho requereixin els procediments de contractació iniciats.
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Funcionament: El règim de quòrum, adopció d’acords i la resta de normes de funcionament de
la Mesa Permanent de Contractació es regirà pel que es disposa per als òrgans col·legiats en
la normativa general de règim jurídic de les Administracions Públiques i pel que es disposa en
la legislació concordant de contractes del sector públic Conformitat de les Actes de la Mesa:
Abans de la signatura pel President i la Secretaria de les corresponents Actes de la Mesa
Permanent de Contractació, s’enviarà l’esborrany per correu electrònic per tal que els
membres de la Mesa puguin expressar, en el termini màxim de DOS DIES, el sentit del seu vot
particular prèviament manifestat en la sessió de la Mesa. En cas de procediments declarats
urgents, el termini fixat serà de 24 hores des del rebut de l’esborrany de l’Acta.
Transcorreguts aquests terminis sense cap manifestació al respecte, s’entendrà la seva
conformitat en tots els seus termes.
Publicitat. Totes les convocatòries de la Mesa Permanent en relació a cada contracte es faran
públiques a través del perfil de contractant, essent potestatiu la publicitat en la web municipal.
Quart.- Publicar, als efectes de la major difusió, la present resolució en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, en el perfil de contractant d’aquest Ajuntament i en el Portal de
Transparència de l’ajuntament.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a tots els Tinents d’alcalde i regidors titulars dels àmbits i
àrees de gestió, als Grups Polítics municipals, a la Secretaria General, a la Intervenció i a la
Tresoreria municipal, als Caps de Serveis i Departaments de les Àrees de l’Ajuntament, per al
seu coneixement i efectes oportuns.
Sisè.- Posar en coneixement de la Junta de govern local en la propera sessió que es reuneixi la
present resolució”.
Proposta
D’acord amb tot allò exposat anteriorment i el que estableixen les resolucions d’alcaldia de
dates 23 i 29 de juny de 2015, entenent que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari, el
3r Tinent d’alcalde regidor de l’Àmbit Badalona Democràtica proposa a la Junta de Govern
Local, per tal que l’inclogui a l’ordre del dia de la propera sessió, en prengui nota i adopti el
següent ACORD:
Primer i únic.- Ratificar totalment, el decret d’alcaldia de data 03.07 2017 que aprova la
instrucció de la Mesa Permanent de Contractació: composició, funcionament i règim de
sessions transcrita als antecedents d’aquest acord.
Els regidors resten assabentats de la precedent resolució.

Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
En aquest moment s’incorpora a la sala de sessions de la Junta Govern Local els regidors José
Antonio Téllez Oliva i Francesc Ribot i Cuenca.
7. Aprovar la minuta i la signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Badalona i el Consell Comarcal del Barcelonès per l'assignació d'ajuts individuals de
menjador als alumnes de les escoles del municipi per al curs 2017-2018.
Antecedents
1. En data 27 de novembre de 2014, l’alcalde de l’Ajuntament i el president del Consell
Comarcal del Barcelonès van formalitzar la signatura del conveni de col·laboració per a
l’assignació d’ajuts individuals de menjador escolar a Badalona, per al curs escolar 20142015, amb vigència des del moment de la seva signatura i fins a la data en que comencés el
curs escolar 2015/2016. L’esmentat conveni, a la seva clàusula setena de vigència, establia
que per mutu acord explícit de les entitat signatàries, es podia prorrogar la vigència d’aquest
conveni, mitjançant l’aprovació d’addendes per a posteriors cursos escolars.
El dia 3 setembre de 2015 es va formalitzar la signatura de l’addenda per al curs escolar
2015-2016 al conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Badalona i el Consell Comarcal
del Barcelonès per a l’assignació d’ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador per
als alumnes de les escoles del municipi.
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Posteriorment, el Consell Comarcal del Barcelonès va fer una nova convocatòria d’ajuts
individuals de menjador pel curs 2016/2017 i va donar continuïtat a la col·laboració
interadministrativa a través de la signatura d’un nou Conveni per l’esmentat curs escolar.
2. El Consell Comarcal del Barcelonès ha fet una nova convocatòria d’ajuts individuals de
menjador pel curs 2017/2018 i ha proposat a l’Ajuntament de Badalona la continuïtat de la
col·laboració interadministrativa a través d’un nou Conveni per l’esmentat curs escolar.
3. En 24 de juliol de 2017 el cap del Departament d’Atenció Territorial Polivalent d’aquest
consistori ha emès un informe tècnic, pel qual conclou i proposa el següent:
“CONCLUSIONS:
D’acord amb els arguments exposats, proposo el següent:
1. Que es tramiti cap a l’òrgan corresponent de l’ajuntament l’aprovació i signatura del
“Conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Badalona i el Consell Comarcal del
Barcelonès per a l’assignació d’ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador pels
alumnes de les escoles del municipi per al curs 2017-2018”, d’acord amb el redactat que
s’adjunta com annex.
2. En base a l’argumentació anterior, els ajuts individuals de menjador objecte d’aquest
Conveni la consideració d’ajuts d’atenció immediata per a persones en risc d’exclusió social.
3. Que es tramiti l’aprovació de la despesa derivada de la signatura d’aquest conveni, per un
import total de 1.820.667,20 €, dels quals 713.784,30 € seran a càrrec del pressupost
municipal 2016, i 1.106.882,90 € a càrrec del pressupost municipal 2017, amb la condició
suspensiva d’existència de crèdit suficient i adequat, segons el detalla a continuació:
Exercici
2017
2018

Aplicacions
pressupostàries
61412032-326146500
61412032-326146500

TOTAL

Import

Observacions

713.784,30 €

Pagar al CCB

1.106.882,90 €

Pagar al CCB

1.820.667,20 €

4. Que es tramiti l’aprovació dels pagaments al Consell Comarcal del Barcelonès previstos a
aquest conveni, d’acord amb la previsió següent:
- 713.784,30 €, amb càrrec al pressupost 2017, que es faran efectius a partir de la seva
aprovació fins a finals d’any.
- 1.106.882,90 €, amb càrrec al pressupost 2018, amb la condició suspensiva d’existència de
crèdit adequat i suficient, que es faran efectius a partir de la seva aprovació fins a finals
d’any.”
4. En data 24 de juliol de 2017, el cap del Departament d’Atenció Territorial Polivalent ha
emès memòria justificativa de l’esmentat Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Badalona i el Consell Comarcal del Barcelonès per l’assignació d’ajuts complementaris als
ajuts individuals de menjador per als alumnes del municipi de Badalona per al curs
2017/2018, en la qual es detallen les dades relatives al servei promotor; la proposta de
conveni; l’interès de l’activitat objecte del conveni; les actuacions a desenvolupar per al
compliment del conveni; la composició de la comissió de seguiment del conveni; els recursos i
aportacions del conveni i el seu impacte econòmic i, finalment, es manifesta el caràcter no
contractual del conveni i s’afirma donar compliment als requeriments de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic i resta de normativa aplicable.
5. La despesa derivada d’aquest contracte pel que fa a l’exercici 2017, és de 713.784,30
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria següent del pressupost municipal vigent:
Aplicació pressupostària
2017 N 61412032 3261 46500

Id.Op
A
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6. En data 25 de juliol de 2017, la tècnica superior en dret adscrita al servei ha emès informe
jurídic preceptiu on informa favorablement sobre l’aprovació de la minuta i la signatura del
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badalona i el Consell Comarcal del Barcelonès
per l’assignació d’ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes del
municipi de Badalona per al curs 2017/2018 objecte d’aquest expedient, previ informe de
fiscalització de la Intervenció municipal.
7. Consta incorporat a l’expedient informe favorable de la fiscalització per part de l’interventor
municipal de data 28 de juliol de 2017.
Pel que fa a l’import d’1.106.882,90 euros, corresponent a la part de la despesa de l’any 2018,
restarà supeditat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’exercici
vinent.
Fonaments de dret
1) L’article 7.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificat
per l’article primer de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, estableix que les competències pròpies dels Municipis, les Províncies,
les Illes i la resta d’entitats locals territorials només podran ser determinades per llei i
s’exerciran en règim d’autonomia i sota la pròpia responsabilitat, atenent sempre a la deguda
coordinació en la seva programació i execució amb les altres Administracions Públiques.
2) D’acord amb el que disposa l’article 26.1 apartat c) del mateix cos legal, els municipis amb
una població superior a 20.000 habitants hauran de prestar en tot cas el serveis d’avaluació i
informació de situacions de necessitat social i de l’atenció immediata de persones en situació
o risc d’exclusió social. D’acord amb l’informe del cap del Departament d’Atenció Territorial
Polivalent, que considera les ajuts de menjador com d’atenció immediata a persones en risc
de exclusió social, l’objecte d’aquest conveni estaria inclòs en les competències pròpies
definides a l’article 25.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
3) La disposició addicional tercera de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, estableix en el seu apartat primer, que les disposicions
d’aquesta llei són d’aplicació a totes les Comunitats Autònomes, sense perjudici de les seves
competències exclusives en matèria de règim local assumides en els seus Estatus
d’Autonomia, en el marc de la normativa bàsica estatal i amb estricte subjecció als principis
d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i racionalització de les estructures
administratives.
4) La Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
disposa en el seu article 84 que aquest estatut garanteix als municipis un nucli de
competències pròpies que han d’ésser exercides per aquestes entitats amb plena autonomia,
establint en el seu apartat 2 m) entre aquestes competències la regulació i la prestació dels
servies d’atenció a les persones, dels serveis socials públics d’assistència primària i foment
de les polítiques d’acolliment dels immigrants.
5) Segons disposa l’article 66.1 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, el municipi, per a la gestió dels
seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena d'activitats i
prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de
la comunitat de veïns, i segons l’apartat 2 k) del mateix article, el municipi té competències
pròpies, entre d’altres, en la prestació dels serveis socials i la promoció i la reinserció socials.
6) L’article 3 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que els serveis
socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes
les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les
necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones.
Són necessitats socials, als efectes del que estableix l’apartat 1 de l’article esmentat, les que
repercuteixen en l’autonomia personal i el suport a la dependència, en una millor qualitat de
vida personal, familiar i de grup, en les relacions interpersonals i socials i en el benestar de la
col·lectivitat. Les necessitats personals bàsiques són les pròpies de la subsistència i la qualitat
de vida de cada persona.
7) L’article 30.1 i 2 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic. disposa que les prestacions econòmiques d’urgència social tenen la finalitat
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d’atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com
l’alimentació, el vestit i l’allotjament. Aquestes prestacions es financen amb càrrec als
pressupostos dels ens locals, d’acord amb les competències que tenen en l’àmbit dels serveis
socials d’atenció primària, segons la legislació aplicable. Poden ser beneficiaris de les
prestacions d’urgència social les persones individuals i les que formin part d’una unitat familiar
o d’una unitat de convivència, si són residents, viuen o es troben en un municipi de Catalunya.
Aquestes prestacions s’abonen preferentment, als subministradors dels serveis o dels
productes de primera necessitat.
8) L’article 10.1 en relació amb l’article 57 de la LRBRL, expressa que l’administració local i la
resta d’administracions públiques poden cooperar econòmica, tècnica i administrativa.
9) La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector Públic (LRJSP), en el Capítol VI
del Títol Preliminar (arts. 47 a 53), conté la regulació del règim jurídic bàsic dels convenis
interadministratius.
Aquesta llei configura el conveni com a acord de voluntats, per a un fi comú, que produeix
efectes jurídics (article 47.1), així mateix, estableix que els convenis no poden tenir per
objecte prestacions pròpies dels contractes, en cas contrari, s’han d’ajustar a la legislació del
contracte del sector públic per no incórrer en nul·litat (article 47.1). Tampoc poden suposar
cessió de la titularitat de les competències respectives (art. 48.1). Els convenis han de millorar
l’eficiència de la gestió pública i complir amb la legislació d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (art. 48.3 i 48.4). Les aportacions financeres que es pactin no podran
ser superiors a les despeses derivades de la seva execució (art. 48.6).
10. L’article 49 de la LRJSP estableix que els convenis han de contenir, al menys, les
següents matèries:
a) Subjectes que subscriuen el conveni i la capacitat jurídica amb què actua cadascuna de les
parts.
b) La competència en la qual es fonamenta l’actuació de l’Administració pública, dels
organismes públics i les entitats de dret públic que hi estan vinculats o en depenen o de les
universitats públiques.
c) Objecte del conveni i actuacions que ha de dur a terme cada subjecte per al seu
compliment, amb indicació, si s’escau, de la titularitat dels resultats obtinguts.
d) Obligacions i compromisos econòmics assumits per cadascuna de les parts, si n’hi ha, amb
indicació de la seva distribució temporal per anualitats i la seva imputació concreta al
pressupost corresponent d’acord amb el que preveu la legislació pressupostària.
e) Conseqüències aplicables en cas d’incompliment de les obligacions i compromisos
assumits per cadascuna de les parts i, si s’escau, els criteris per determinar la possible
indemnització per l’incompliment.
f) Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i dels compromisos
adquirits pels signants. Aquest mecanisme ha de resoldre els problemes d’interpretació i
compliment que es puguin plantejar respecte dels convenis.
g) El règim de modificació del conveni. A falta de regulació expressa la modificació del
contingut del conveni requereix l’acord unànime dels signants.
h) Termini de vigència del conveni tenint en compte les regles següents:
1r Els convenis han de tenir una durada determinada, que no pot ser superior a quatre anys,
llevat que normativament es prevegi un termini superior.
2n En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a l’apartat anterior, els
signants del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a
quatre anys addicionals o la seva extinció.
L’article 50 d’aquest cos legal estableix que els convenis hauran de estar acompanyats d’una
memòria justificativa on s’analitzi, al menys, la seva necessitat i oportunitat, el seu impacte
econòmic, el caràcter no contractual de l’activitat en qüestió, així com el compliment de les
previsions de la LRJSP.
11) La regulació de la LRJSP es complementa amb les previsions de la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la
qual, a l’article 108.3 estableix que les administracions públiques de Catalunya poden
subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els organismes i
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entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències
respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú.
12) L’article 110 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, estableix els continguts mínims que han de contenir
els convenis:
a. Les administracions i els òrgans que subscriuen el conveni i la capacitat jurídica amb què
actua cada part.
b. La competència en virtut de la qual actua cada part.
c. La referència expressa a l’aprovació pel Parlament o per les Corts Generals o a l’acord del
Govern de la Generalitat o del ple de l’entitat local o de l’òrgan de govern que autoritza el
conveni en els supòsits en què siguin preceptius.
d. L’objecte del conveni i les actuacions que s’acorda de realitzar per a complir-lo.
e. El finançament, si l’objecte del conveni ho requereix, amb indicació de les partides
pressupostàries que autoritzen la despesa.
f. Els compromisos que assumeixen les parts.
g. El termini de vigència del conveni i, si escau, el règim de pròrroga. Si el conveni comporta
compromisos de despesa econòmica, les pròrrogues han d’ésser expresses.
h. Les causes i les formes d’extinció diferents de l’expiració del termini de vigència, i la forma
de finalitzar les actuacions en curs en cas d’extinció anticipada.
i. L’establiment de les responsabilitats per a la gestió del conveni, inclosa, si escau, una
organització específica a aquests efectes.
j. L’establiment de les responsabilitats de seguiment i control de les actuacions que s’acordi
desenvolupar, inclosa la possibilitat d’establir un òrgan específic per a complir aquestes
funcions.
k. Les mesures que es poden adoptar en cas d’incompliment dels compromisos establerts pel
conveni.
l. Els òrgans i els procediments a què se sotmeten les diferències que puguin sorgir sobre la
interpretació i el compliment del conveni, sens perjudici de la competència de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
13) L’article 4.1.c) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), exclou del seu àmbit
d’aplicació els convenis de col·laboració que formalitzi l’Administració General de l’Estat amb
les entitats locals, organismes autònoms i la resta d’entitats públiques, o els que formalitzin
aquests organismes i entitats entre si, llevat que, per la seva naturalesa, tinguin la
consideració de contractes subjectes a aquesta llei.
14) L’article 111 del mateix cos legal citat en el punt anterior, estableix el procediment i
l’expedient que cal tramitar pels conveni, especificant que cada administració, organisme o
entitat pública que subscriu un conveni o un protocol ha de seguir prèviament el procediment
establert per la normativa que els sigui aplicable.
15) Segons disposa l’art. 214 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), la funció
interventora tindrà per objecte fiscalitzar tots els actes de les entitats locals que donin lloc al
reconeixement i liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, els
ingressos i pagaments que se’n derivin i la recaptació, inversió i aplicació, en general dels
cabdals públics administratius, amb la finalitat que la gestió s’ajusti a les disposicions
aplicables a cada cas i amb els possibles efectes dels articles 215, 217 i 218 del mateix cos
legal.
16) L’òrgan competent per l’aprovació del present conveni és la Junta de Govern Local, de
conformitat amb el punt segon apartat 9 de la resolució de 23 de juny de 2015, pel qual
l’alcaldia delega a la Junta de Govern Local, les facultats d’aprovació de convenis
interadministratius de col·laboració o cooperació i d’acords o convenis amb persones físiques
o jurídiques privades o públiques, els efectes econòmics dels quals comportin per a
l’Ajuntament una despesa superior a 75.000€.
Proposta de resolució
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En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del ROFRJEL, no hi ha cap tipus d’obstacle ni
legal ni reglamentari per tal que la Junta de Govern Local, a proposta del 5è tinent d’alcalde i
regidor de l’Àmbit Badalona Justa i inclusiva, adopti els següents acords:
Primer.- Aprovar la minuta i la signatura del conveni de col·laboració entre l’ajuntament de
Badalona i el Consell Comarcal del Barcelonès per l’assignació d’ajuts individuals de
menjador als alumnes de les escoles del municipi per al curs 2017-2018, que literalment diu el
següent:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BADALONA I EL CONSELL
COMARCAL DEL BARCELONÈS PER L’ASSIGNACIÓ D’AJUTS COMPLEMENTARIS ALS
AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER ALS ALUMNES DEL MUNICIPI PER AL CURS
2017/2018
Badalona, ... de 2017
D’una banda la Il·lma. Sra. Agnès Rotger Dunyó, regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament
de Badalona, en nom i representació d’aquest Ajuntament, assistit pel Secretari, senyor Isidre
Martí i Sardà.
I d’altra banda l’Il·lm. Sr. FJ.B.V., president del Consell Comarcal del Barcelonès, en nom i
representació d’aquesta entitat, assistit per la Secretària accidental, senyora M.G.C..
Les parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a l’atorgament
d’aquest conveni i de comú acord
MANIFESTEN
I. La situació de greu crisi econòmica que s’està vivint i la repercussió que aquesta està tenint
en les possibilitats d’ingressos familiars per fer front a la cobertura de necessitats primàries,
ha fet, d’una banda, augmentar el nombre de famílies que pateixen aquesta situació de
desavantatge social i, d’altra, una repercussió en el desenvolupament dels infants i la
cobertura de la seva alimentació.
II. El Consell Comarcal del Barcelonès té atribuïdes, per delegació de la Generalitat de
Catalunya, diverses competències en matèria d’ensenyament, entre les que s’inclou
l’atorgament d’ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques als alumnes
de les escoles sostingudes amb fons públics dels municipis de la comarca, que es financen
amb les assignacions que, a l’efecte i per a cada curs escolar determina, el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que les transfereix a l’administració comarcal.
Així mateix, el Consell Comarcal té assignades competències d’assistència i cooperació als
municipis, en aplicació de les previsions dels articles 25 i següents del text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya.
III. Corresponen a l’Ajuntament de Badalona les funcions que li atorga la legislació vigent en
aquest àmbit d’atenció a la infància i de garantia de les necessitats bàsiques i socials de la
població.
La Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, assigna als Ajuntaments la
competència d’avaluació de les situacions de necessitat social i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social.
La Llei 12/2007 de Serveis Socials, defineix el sistema de serveis socials com el conjunt
d’intervencions públiques que tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques i socials
de la ciutadania, entenent com a necessitats bàsiques les pròpies de la subsistència i de la
qualitat de vida de cada persona. L’esmentada Llei atorga als municipis la competència per a
estudiar i detectar les necessitats socials en el seu territori i la de complir les funcions pròpies
dels serveis socials bàsics.
D’altra banda, la Llei 14/2010 dels Drets i les Oportunitats de la Infància i de la Adolescència
assigna a les administracions locals la responsabilitat del treball preventiu i l’atenció de les
situacions de risc. I promulga el benestar personal i social de la infància i de la adolescència,
anteposant com a prioritari l’interès general dels/les menors en tots els àmbits de la vida, i no
només en els àmbits de protecció i de la família.
IV. El Consell Comarcal del Barcelonès, en l’exercici de les competències que li ha delegat el
Departament d’Ensenyament, ha aprovat la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts
individuals de menjador (les conegudes com a beques de menjador) per al curs 2017-2018
per a alumnes amb necessitats socioeconòmiques escolaritzats al segon cicle de l’educació
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infantil, primària i secundària obligatòria, en centres finançats amb fons públics dels municipis
de la comarca, incloent els de la Ciutat de Badalona.
V. Atès que, les persones peticionàries de l’ajut de menjador pateixen dificultats socials i
econòmiques greus i que les dotacions econòmiques que hi assigna la Generalitat de
Catalunya són insuficients per atendre totes les peticions i cobrir totes les necessitats, molts
d’aquests alumnes reben ajudes socials directament de l’Ajuntament de Badalona, que es
destinen a complementar els ajuts atorgats pel Consell Comarcal al no poder assumir les
famílies el cost del menjador escolar.
L’Ajuntament de Badalona té la voluntat d’atendre a totes aquelles situacions d’infants amb
necessitat de quedar-se al menjador escolar, i així garantir un àpat diari. A l’efecte preveu
destinar per al curs 2017/2018 unes dotacions per import equivalent al del curs escolar
anterior, que serviran per a complementar els ajuts atorgats pel Consell Comarcal i per
atendre situacions de necessitat social en els casos de peticionaris que no compleixin els
requisits fixats per rebre la beca o que no han resultat beneficiaris de la mateixa per
limitacions de les disponibilitats pressupostàries.
Per tot l’ anteriorment exposat i als efectes de coordinar l’atorgament d’ajuts destinats al
finançament dels costos del menjador escolar del infants de Badalona, les parts tenen la
voluntat d’establir el present conveni de col·laboració i,
ACORDEN
PRIMER: OBJECTE
L’objecte del present conveni de col·laboració és renovar els mecanismes de coordinació
entre el Consell Comarcal del Barcelonès i l’Ajuntament de Badalona en l’atorgament d’ajuts
per part de les administracions comarcal i municipal per cobrir els costos del servei de
menjador escolar d’alumnes empadronats al municipi i escolaritzats en centres de Badalona,
o a d’altres ciutats limítrofes que formen part de la comarca, durant el curs 2017/2018.
Aquesta col·laboració interadministrativa, que es manté de manera continuada des del curs
escolar 2013/2014, té com objectiu final garantir la cobertura de les necessitats alimentàries
bàsiques dels nens i nenes del municipi. Els destinataris d’aquests ajuts seran infants
residents a Badalona amb necessitats socioeconòmiqes, escolaritzats al segon cicle
d’educació infantil, primària i secundària obligatòria en centres finançats amb fons públics.
SEGON: PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ
Les entitats signatàries manifesten la seva voluntat de vehicular l’atorgament de tots els ajuts
a que fa referència aquest conveni, mitjançant el mecanisme de sol·licitud d’ajut individual de
menjador per part de les famílies dels alumnes, d’acord amb els procediments i requisits que
s’han establert en les Bases que regeixen la convocatòria d’ajuts individuals de menjador pel
curs 2017/2018 aprovades pel Consell Comarcal del Barcelonès.
En funció del grau de cobertura econòmica que el Consell Comarcal atorgui a aquestes
sol·licituds, l’Ajuntament de Badalona quantificarà l’import dels ajuts que es finançaran amb
càrrec a les dotacions municipals. En cas que els alumnes rebin ajut de l’administració
comarcal que no cobreixi íntegrament el cost del servei de menjador, l’Ajuntament de
Badalona podrà complementar aquest ajut amb l’import de 3,10 euros, o amb els imports que
determini. En cas de sol·licitants que no puguin rebre l’ajut comarcal, l’Ajuntament de
Badalona podrà atorgar-los una quantitat per finançar el servei de menjador escolar. Aquesta
quantitat podrà ser revisada a la baixa en el cas d’incidències, falta de documentació, etc. que
els sol·licitants esmenin posteriorment i, en conseqüència, els doni dret a l’ajut del Consell
Comarcal.
TERCER: PROCEDIMENT DE COORDINACIÓ INTERADMINISTRATIVA PER A
L’ATORGAMENT DELS AJUTS FINANÇATS AMB RECURSOS MUNICIPALS
El Consell Comarcal del Barcelonès rebrà de les escoles de Badalona totes les sol·licituds
d’ajut individual de menjador que hagin estat formulades pels alumnes del municipi i, un cop
revisades i valorades, incorporarà al programa informàtic creat a l’efecte la següent
informació, a la qual hi tindrà accés l’Ajuntament de Badalona:
- alumnes que no compleixen els requisits per rebre l’ajut comarcal;
- alumnes que han d’esmenar o completar les seves sol·licituds;
- alumnes que tenen assignat ajut garantit per part del Consell, assenyalant en cada cas el
grau de cobertura.
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Juntament amb la informació referida a les beques comarcals, s’assignaran els ajuts a
finançar amb els recursos municipals, determinant per a cada sol·licitant l’import d’aquests
ajuts, d’acord amb els criteris establerts i comunicats prèviament per l’Ajuntament de
Badalona. Aquesta proposta podrà incloure ajuts complementaris als atorgats pel Consell
Comarcal per a alumnes que rebin finançament parcial del cost de menjador per part de
l’administració comarcal, i també ajuts per a alumnes que no rebin cap assignació per part del
Consell.
Aquesta informació estarà disponible abans de l’inici del curs escolar 2017/2018 i contindrà
les dades de les sol·licituds rebudes pel Consell Comarcal dins de termini. Posteriorment,
s’aniran ampliant i actualitzant amb la incorporació de les peticions rebudes fora de termini,
segons el que s’estableix a les Bases de la convocatòria.
Al llarg de tot el curs s’anirà operant de manera coordinada entre ambdues administracions
pel que fa a les possibles ampliacions o actualitzacions de la relació de sol·licitants, a les
baixes d’alumnes i a les modificacions de les condicions socials dels peticionaris que
comuniqui l’Ajuntament i es regularitzarà periòdicament (o a final de curs) en funció de
l’efectiva assistència de l’alumne al menjador escolar.
Cadascuna de les entitats signatàries designarà la persona o persones que hagin d’actuar
com a interlocutor front l’altra administració en tot allò que derivi de l’execució d’aquest
conveni. Així mateix, cada entitat determinarà els procediments i protocols interns de
funcionament i coordinació entre els seus departaments i serveis als efectes del
desenvolupament de totes les tasques i funcions que corresponen a l’entitat en el marc del
conveni.
QUART: DOTACIONS DESTINADES ALS AJUTS PER COBRIR COSTOS DELS
MENJADORS ESCOLARS
Durant el curs 2017/2018, el Consell Comarcal del Barcelonès destinarà al finançament dels
ajuts individuals de menjador dels alumnes de les escoles de Badalona les dotacions que
corresponguin de les assignacions que a l’efecte rebi del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya. En base als acords establerts amb l’administració autonòmica, les
Bases que regulen la convocatòria d’ajuts efectuada pel Consell Comarcal del Barcelonès
contemplen els supòsits en els que els alumnes tindran garantit el total o la meitat del cost del
servei de menjador, sense que pugui superar el preu màxim establert pel Departament
d’Ensenyament, fixat inicialment pel curs 2017/2018 en 6,20 euros/dia/àpat.
Per la seva banda, l’Ajuntament Badalona destinarà la quantitat d’1.820.667,20 euros per
atendre l’atorgament dels ajuts que es financen amb recursos municipals, dels quals
713.784,30 euros a càrrec del pressupost municipal 2017, i 1.106.882,90 euros a càrrec del
pressupost municipal 2018, amb la condició suspensiva d’existència de crèdit suficient i
adequat, que es destinaran a cobrir la part del cost del menjador que correspon a les famílies
més enllà de l’ajut comarcal rebut, o a ampliar el nombre de beneficiaris d’ajut atenent a
alumnes, les sol·licituds dels quals no puguin ser ateses per falta d’acreditació dels requisits
exigits. La dotació ha estat calculada, segons previsions inicials, per a l’atorgament de fins a
un màxim de 3.337 ajuts, d’import màxim de 3,10 euros/dia/àpat.
CINQUÈ: GESTIÓ I PAGAMENT DELS AJUTS FINANÇATS AMB RECURSOS MUNICIPALS
El Consell Comarcal del Barcelonès s’encarregarà de fer el pagament a les escoles del
municipi de Badalona, tant dels ajuts que es financen amb càrrec a les dotacions assignades
per la Generalitat al Consell, com dels que es financen amb recursos de l’Ajuntament de
Badalona. El Consell Comarcal s’encarregarà també de comunicar a les escoles, per tal que
aquestes ho traslladin a les famílies, la relació d’alumnes beneficiaris de l’ajut individual de
menjador atorgat pel Consell i de la corresponent quota de cobertura del cost del menjador,
dels possibles ajuts complementaris finançats per l’Ajuntament de Badalona i dels alumnes
que, malgrat no rebre ajut del Consell, siguin receptors de subvenció municipal.
La resta del cost del menjador haurà de ser aportat per les famílies, tret que l’escola disposi
d’altres fonts de finançament que pugui posar a disposició d’aquestes.
El Consell farà el pagament a les escoles de la totalitat dels ajuts que corresponguin als seus
alumnes, simultàniament i amb independència de l’origen del seu finançament, d’acord amb
els calendaris establerts en les Bases reguladores de l’atorgament dels ajuts individuals de
menjador pels alumnes del Barcelonès pel curs 2017/2018. Es preveuen tres pagaments
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anuals, cadascun d’ells un cop finalitzat cada un dels trimestres del curs escolar, la
materialització dels quals queda condicionada a la corresponent disponibilitat dels fons
autonòmics o municipals.
Per tal de garantir l’efectivitat dels pagaments en les dates previstes, pel que fa als ajuts que
es financen amb recursos municipals, l’Ajuntament de Badalona transferirà al Consell
Comarcal del Barcelonès durant el curs 2017/2018 les següents quantitats en concepte de
bestreta:
713.784,30 €, amb càrrec al pressupost 2017, que es faran efectius entre la data d’aprovació
del conveni i el final de l’any 2017. Abans del 31 de gener de 2018 i pel cas que la quantitat
esmentada s’hagi rebut efectivament dins el termini indicat, el Consell Comarcal presentarà la
justificació i liquidació econòmica dels ajuts efectivament prestats durant el període de
setembre a desembre de 2017, i retornarà les quantitats no executades, si és el cas, abans
del 15 de febrer de 2018. Aquestes dates podran ser modificades en cas que les dotacions
municipals no hagin estat transferides abans de 31 de desembre de 2017.
1.106.882,90 €, amb càrrec al pressupost 2018, amb la condició suspensiva d’existència de
crèdit adequat i suficient, que es faran efectius durant els mesos de gener, febrer, març, abril i
maig de 2018, per import 184.480,40 euros cada mes, i durant el mes de juny per import de
184.480,90 €. Abans del 30 de juliol de 2018 i sempre que els pagaments esmentats s’hagin
completat abans de la fi del mes de juny, el Consell Comarcal presentarà la justificació i
liquidació econòmica dels ajuts efectivament prestats durant el període de gener a juny de
2018, i retornarà a l’Ajuntament les quantitats no executades, si és el cas, abans del 15 de
setembre de 2018. Aquestes dates podran ser modificades en cas que les dotacions
municipals no hagin estat transferides abans de 31 de desembre de 2017.
SISÈ: COMISSIÓ DE SEGUIMENT
S’establiran les relacions de coordinació necessàries entre ambdues administracions, per al
seguiment i bon funcionament de les actuacions incloses al conveni. Concretament, les parts
acorden la constitució d’una Comissió de Seguiment del present conveni, composta pels
membres següents:
dos representants del Consell Comarcal del Barcelonès.
dos representants de l’Àrea de Serveis Socials i Salut de l’Ajuntament de Badalona.
Aquesta Comissió es reunirà a proposta de qualsevol de les parts, mantenint-se els
mecanismes de coordinació a nivell tècnic establerts des del curs 2013/2014.
SETÈ: VIGÈNCIA
Aquest Conveni tindrà vigència des del moment de la seva signatura i fins a la data que
comenci el curs escolar 2018/2019 o fins que s’hagin completat les obligacions que per a les
parts deriven d’aquest conveni.
Les entitats signatàries, per mutu acord explícit, podran prorrogar la vigència d’aquest
conveni, mitjançant l’aprovació d’addendes, per a posteriors cursos escolars, sense que la
durada màxima del conveni excedeixi de quatre anys. En les addendes corresponents
s’incorporaran els ajustos escaients i es quantificarà la quantitat que l’Ajuntament de
Badalona hagi de destinar als ajuts complementaris als que fa referència aquest conveni.
El conveni quedarà resolt en cas que es doni alguna de les causes enumerades a l’article
51.2 de la Llei 40/2015 de Règim jurídic del sector públic: mutu acord de les parts,
incompliment d’obligacions, resolució judicial o altres legalment establertes.
VUITÈ: MODIFICACIÓ
El present conveni es podrà modificar en qualsevol moment per acord exprés per escrit
d’ambdues parts, introduint les modificacions que considerin escaients.
NOVÈ: RESOLUCIO DE CONFLICTES
Per resoldre qualsevol controvèrsia derivada de la interpretació o execució del present
conveni, les parts prèviament les presentaran en la comissió de seguiment per la seva
resolució. I pel cas que no s’arribi a cap acord, es sotmetran als Tribunals o Jutjats de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu de Barcelona.
DESÈ: REMISSIÓ A LA SINDICATURA DE COMPTES
En aplicació de les disposicions de l’article 53.1 de la Llei 40/2015 de Règim jurídic del sector
públic i tenint en compte que els compromisos assumits per l’Ajuntament de Badalona en el
marc d’aquest conveni superen els 600.000 euros, caldrà que, en el termini màxim des de la
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signatura del conveni, es procedeixi a fer remissió del mateix telemàticament a la Sindicatura
de Comptes. L’esmentada comunicació haurà de ser realitzada per l’Ajuntament de Badalona,
en tant és l’administració que assumeix els compromisos econòmics derivats del conveni.
ONZÈ: PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I CONFIDENCIALITAT
Les dades de caràcter personal que tinguin tractament en relació a l’objecte d’aquest conveni
són propietat del Consell Comarcal del Barcelonès i resten inscrites en el fitxer denominat
“Ajuts Individuals de Menjador” en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya.
El Consell Comarcal del Barcelonès aportarà les dades i accessos oportuns a l’Ajuntament de
Badalona pel desenvolupament de les gestions encomanades en aquest conveni. L’accés a
les dades s’efectuarà mitjançant el programa informàtic habilitat a l’efecte.
L’Ajuntament de Badalona adoptarà els mecanismes adients per aplicar la normativa de
protecció de dades de caràcter personal en les trameses d’informació que efectuï al Consell
Comarcal del Barcelonès en el marc d’aquest conveni.
Tanmateix, ambdues parts es comprometen a tractar les dades personals d’acord amb
l’establert en la Llei 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades i el Reglament de
desenvolupament aprovat pel Real Decret 1720/2007, o normativa que el substitueixi, i de
conformitat amb la informació facilitada a l’Autoritat Catalana de Protecció de dades en la
declaració i inscripció del fitxer denominat “Ajuts Individuals de Menjador” en el Registre de
Protecció de Dades de Catalunya per part del Consell Comarcal del Barcelonès.
I per tal que quedi constància i en prova de conformitat, es signa el present document per
duplicat, en el lloc i data indicats a l’inici.
Segon.- Aprovar la despesa derivada de la signatura d’aquest conveni pel que fa a l’exercici
2017, per un import de 713.784,30 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que es
detallen a continuació:
Aplicació pressupostària
Id.Op
Núm.Op
Import
12017000026492/
2017 N 61412032 3261 46500
A
713.784,30€
1
Tercer.- Aprovar el pagament al Consell Comarcal del Barcelonès previst en aquest conveni,
d’acord amb la previsió següent:
- 713.784,30 €, amb càrrec al pressupost 20167, que es faran efectius a partir de la seva
aprovació fins a final d’any.
- 1.106.882,90 €, amb càrrec al pressupost 201, amb la condició suspensiva d’existència de
crèdit adequat i suficient, que es faran efectius a partir de la seva aprovació fins a finals d’any.
Quart.- Facultar a la regidora de Serveis Socials, per tal de procedir a la realització de tots els
tràmits necessaris per a la formalització i desenvolupament d’aquesta addenda fins a la seva
liquidació.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Barcelonès, a la Intervenció i a
la Tresoreria municipals, per al seu coneixement i efectes.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 10

SESSIÓ PÚBLICA
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
8. Aprovar el reconeixement de crèdit per al desmuntatge d'instal.lacions nadalenques i
transporta a diversos carrers de la ciutat.
Identificació de l'expedient
Tipus de document: Proposta aprovació despesa i factura
Òrgan que proposa: Departament de Comerç
Expedient: 0745-CM-SRC2017/000003 - CM-SRC - CM-Contracte Menor sense tramitació
prèvia RC

Junta de Govern Local. Sessió núm. 20 / 12-09-2017

31

Secretaria General

Ref. Addicional: 45/SGVAR-26/17
Interessat: INSTALACIONES NYCSA, SL - NIF B6155165-1
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Antecedents
Atesa la documentació presentada en relació al contracte de l’expedient de referència relatiu
a Reconeixement de crèdit per enriquiment injust, per el desmuntatge d'instal·lacions
nadalenques i transport a diversos carrers o eixos comercials de la ciutat, del 9 de gener 2017
fins el 23 de gener de 2017.
A la vista de la documentació que forma aquest expedient relatiu a Reconeixement de crèdit
per enriquiment injust, per el desmuntatge d'instal·lacions nadalenques i transport a diversos
carrers o eixos comercials de la ciutat, del 9 de gener 2017 fins el 23 de gener de 2017, i com
a òrgan competent per raó de la quantia es proposa aprovar l’expedient i la despesa
corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2017 N 30545106 4310 22799

A

12017000020911/1

1.306,82

Vista la factura incorporada a l’expedient, la qual correspon a l’execució del treballs realitzats, i que
ha estat conformada pel tècnic municipal competent responsable del contracte, procedeix aprovar
la factura següent:
Núm. Fra
A-170022

Data
02/02/201
7

Import

NIF

Tercer

1.306,82

ES-B6155165-1

INSTALACIONES NYCSA, SL

presentada per l'empresa INSTALACIONES NYCSA, SL, amb NIF B6155165-1, i abonar-la en
els termes que determina la Llei.
El tècnic responsable del contracte, ha informat favorablement de la despesa, així com de la
tramitació i abonament de la factura incorporada a l’expedient en ajustar-se a l’objecte del
contracte i als serveis i/o subministres de referència.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 09/06/2017, i
diu el següent:
“Vist l’expedient relatiu a l’assumpte referenciat s’ha d’indicar el següent:
A l’expedient s’incorpora un informe jurídic emès pel cap de servei de Comerç, Consum i Gestió
de Serveis en data 1de juny d’enguany, proposant l’aprovació, mitjançant reconeixement
extrajudicial de crèdit, de la despesa de 1.306,82 Euros, derivada de la factura presentada per
l’empresa INSTALACIONES NYCSA, SL en data 2 de febrer d’enguany.
No obstant això, per part del departament gestor no s’incorpora a l’expedient cap informe
justificatiu de la motivació de no haver -se procedit a la tramitació del corresponent expedient
de contractació del servei.
En aquest sentit, s’ha de posar de manifest que la factura tramesa no pot conceptuar –se
procedent d’una relació contractual en la mesura que no s’ha procedit a la tramitació i
formalització de cap contracte, com així s’exigeix als articles 27 i 28 del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector públic, i, per tant, les prestacions s’han realitzat al marge dels requisits i
tràmits exigits al text legal indicat.
En tot cas, i com es deriva de l’informe tècnic i de la factura conformada pel cap del
departament de Comerç, el tercer de bona fe ha prestat el servei a conformitat de l’Ajuntament i
els imports són correctes.
És per això que, en aplicació del principi “d’enriquiment injust”, expressament admès pel
Consell d’ Estat (entre d’altres, en els dictàmens 88/2004 i 1008/2008) i aplicat per la
jurisprudència del Tribunal Suprem en diverses sentències (28 d’abril i 12 de maig de 2008,
entre d’altres) procediria el resarciment de les despeses ocasionades.
En qualsevol cas, i sense perjudici de l’obligació de pagament al tercer que ha executat les
prestacions de bona fe, cal posar de manifest la previsió legal d’eventuals responsabilitats
prevista per funcionaris i autoritats en matèria de tramitació de procediments irregulars de
contractació, en els termes previstos per la Disposició Addicional 19ª del TRLCSP; l’article 20
de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú, Llei 7/2007, reguladora
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de l’ Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic (Títol VII); l’article 28 de la Llei de Transparència i Bon
Govern, i altre normativa concordant”
Fonaments de dret
L’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL),
disposa que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestació de serveis públics.
Segons reiterada jurisprudència del TS, “l’enriquiment injust, com a principi general i com a
específica acció, forma part, per obra de la jurisprudència, de l’ordenament jurídic, i, en concret
de l’ordenament jurídic administratiu” (STS de 11 de maig de 2004, rec. cas. 3554/1999).
L’esmentada sentència, determina com a un dels requisits per a la procedència de l’acció per
enriquiment injust o sense causa, “l’empobriment de qui reclama o d’aquell en el nom del qual
es reclami, pecuniàriament acceptable, entès sempre en el seu sentit més ampli, que no
provingui directament del comportament de qui el pateix”.
Segons disposa l’art. 214 del TRLHL i l’art. 67 del TRLCAP, la intervenció municipal ha
d’emetre informe, certificant l’existència de crèdit.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de INSTALACIONES
NYCSA, SL ,amb NIF B6155165-1, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació
pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

2017 N 30545106 4310 22799

A

12017000020911/1

Import
1.306,82

SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon a l’execució
dels treballs realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent responsable dels
treballs i/o serveis.
Núm. Fra
A-170022

Data
02/02/2017

Import
1.306,82

NIF
ES-B6155165-1

Tercer
INSTALACIONES NYCSA, SL

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a l’empresa INSTALACIONES NYCSA, SL, amb núm.
NIF B6155165-1 Conforme al que preveu l’article 172 del ROFRJEL, com a cap del Servei,
dono la meva conformitat al contingut de la proposta de resolució precedent i trameto les
actuacions al regidor de l’Àrea per tal que proposi a la Junta de Govern Local, als efectes
interessats.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de resolució
i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació d’atribucions de
data 15/04/2008, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i n'ordeno la
tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local, pel seu debat i
aprovació, si escau.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 10
9. Aprovar el reconeixement de crèdit per a la cobertura d'assistència sanitària a la Fira
de Sant Jordi .
Identificació de l'expedient
Tipus de document: Proposta aprovació despesa i factura
Òrgan que proposa: el segon tinent d’alcalde i regidor de Badalona Pròspera i Sostenible
Expedient: 0745-CM-SRC2017/000002 - CM-SRC -CM-Contracte Menor sense tramitació
prèvia RC
Ref. Addicional: 40/SGVAR-23/17
Interessat: CRUZ ROJA ESPAÑOLA - NIF Q2866001-G
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Antecedents
Atesa la documentació presentada en relació al contracte de l’expedient de referència relatiu a
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Reconeixement de crèdit per a la cobertura d'assistència sanitària a la Fira de Sant Jordi
celebrada el passat dia 23 d'abril de 2017.
A la vista de la documentació que forma aquest expedient relatiu al reconeixement de crèdit per
a la cobertura d'assistència sanitària a la Fira de Sant Jordi celebrada el passat dia 23 d'abril de
2017, i com a òrgan competent per raó de la quantia es proposa aprovar l’expedient i la
despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
2017 N 30545106 4310 22799

Id.Op

Núm. Op

Import

A

12017000018349/1

379,66

Vista la factura incorporada a l’expedient, la qual correspon a l’execució del treballs realitzats, i
que ha estat conformada pel tècnic municipal competent responsable del contracte, procedeix
aprovar la factura següent:
Núm. Fra
08015-2017-04-3-N

Data

Import

NIF

Tercer

30/04/2017

379,66

ES-Q2866001-G

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

presentada per l'empresa CRUZ ROJA ESPAÑOLA, amb NIF Q2866001-G, i abonar-la en els
termes que determina la Llei.
El tècnic responsable del contracte, ha informat favorablement de la despesa, així com de la
tramitació i abonament de la factura incorporada a l’expedient en ajustar-se a l’objecte del
contracte i als serveis i/o subministres de referència.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 02/06/2017, i
diu el següent:
“A l’expedient s’incorpora un informe jurídic emès pel cap del servei de Comerç, Consum i
Gestió de serveis en data 24 de maig d’enguany, proposant l’aprovació, mitjançant
reconeixement extrajudicial de crèdit, de la despesa de 379,66 Euros, derivada de la factura
presentada per CRUZ ROJA ESPAÑOLA en data 2 de maig d’enguany.
No obstant això, per part del departament gestor no s’incorpora a l’expedient cap informe
justificatiu de la motivació de no haver -se procedit a la tramitació del corresponent expedient
de contractació del servei.
En aquest sentit, s’ha de posar de manifest que la factura tramesa no pot conceptuar –se
procedent d’una relació contractual en la mesura que no s’ha procedit a la tramitació i
formalització de cap contracte, com així s’exigeix als articles 27 i 28 del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector públic, i, per tant, les prestacions s’han realitzat al marge dels requisits i
tràmits exigits al text legal indicat.
En tot cas, i com es deriva de l’informe tècnic i de la factura conformada pel cap del
departament de Comerç, el tercer de bona fe ha prestat el servei a conformitat de l’Ajuntament i
els imports són correctes.
És per això que, en aplicació del principi “d’enriquiment injust”, expressament admès pel
Consell d’ Estat (entre d’altres, en els dictàmens 88/2004 i 1008/2008) i aplicat per la
jurisprudència del Tribunal Suprem en diverses sentències (28 d’abril i 12 de maig de 2008,
entre d’altres) procediria el resarciment de les despeses ocasionades.
En qualsevol cas, i sense perjudici de l’obligació de pagament al tercer que ha executat les
prestacions de bona fe, cal posar de manifest la previsió legal d’eventuals responsabilitats
prevista per funcionaris i autoritats en matèria de tramitació de procediments irregulars de
contractació, en els termes previstos per la Disposició Addicional 19ª del TRLCSP; l’article 20
de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú, Llei 7/2007, reguladora
de l’ Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic (Títol VII); l’article 28 de la Llei de Transparència i Bon
Govern, i altre normativa concordant.”
Fonaments de dret
L’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL),
disposa que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestació de serveis públics.
Segons reiterada jurisprudència del TS, “l’enriquiment injust, com a principi general i com a
específica acció, forma part, per obra de la jurisprudència, de l’ordenament jurídic, i, en concret
de l’ordenament jurídic administratiu” (STS de 11 de maig de 2004, rec. cas. 3554/1999).
L’esmentada sentència, determina com a un dels requisits per a la procedència de l’acció per
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enriquiment injust o sense causa, “l’empobriment de qui reclama o d’aquell en el nom del qual
es reclami, pecuniàriament acceptable, entès sempre en el seu sentit més ampli, que no
provingui directament del comportament de qui el pateix”.
Segons disposa l’art. 214 del TRLHL i l’art. 67 del TRLCAP, la intervenció municipal ha
d’emetre informe, certificant l’existència de crèdit.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de CRUZ ROJA ESPAÑOLA,
amb NIF Q2866001-G, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
2017 N 30545106 4310 22799

Id.Op

Núm. Op

Import

A

12017000018349/1

379,66

SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon a l’execució
dels treballs realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent responsable dels
treballs i/o serveis.
Núm. Fra
08015-2017-04-3-N

Data

Import

NIF

Tercer

30/04/2017

379,66

ES-Q2866001-G

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a l’empresa CRUZ ROJA ESPAÑOLA, amb NIF
Q2866001-G
Conforme al que preveu l’article 172 del ROFRJEL, com a cap del Servei, dono la meva
conformitat al contingut de la proposta de resolució precedent i trameto les actuacions al
regidor de l’Àrea per tal que proposi a la Junta de Govern Local, als efectes interessats.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de resolució
i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació d’atribucions de
data 15/04/2008, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i n'ordeno la
tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local, pel seu debat i
aprovació, si escau.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 10
10. Aprovar la despesa i factura dels treballs de redacció de projecte d'enllumenat de la
millora en urbanitzacions d'industrial Badalona Sud.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 40729072-FEXP2017/000001
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 11/S-4/17
Procediment d’adjudicació: FEXP GE- FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
Objecte de l’expedient: Treballs de redacció de projecte enllumenat de la millora urbana en
urbanitzacions d’industrial Badalona sud
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme, i
consten a l’expedient, les actuacions següents:
Informe tècnic de data 3/05/2017
Informe jurídic de data 28/06/2017
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 05/07/2017.
Fonaments de dret
1. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la
llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei,
estableixen que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits..”
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2. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercici vigent es la Junta de
Govern Local, d’acord amb l’article 22.6 de les bases d’execució del pressupost 2017.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre
(ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de Govern
Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de F.P.R., amb NIF
36984682-S, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2017 S 20324000 1533 61101

A

12017000022460/1

2.904,00

SEGON.- Aprovar la factura incorporada a l’expedient, la qual correspon a l’execució dels
treballs realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent responsable dels
treballs i/o serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient s’ha complert la
normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra
0122017

Data
24/04/2017

Import
2904,00

NIF
36984682-S

Tercer
F.P.R.

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 10
Proposicions urgents
No se’n va presentar cap.
Precs i preguntes
El Tinent Alcalde Sr. Àlex Mañas Ballesté pregunta si s’ha sol.licitat un informe jurídic al
Secretari Municipal en relació a les conseqüències jurídiques de la cessió de locals a la
Generalitat de Catalunya per la convocatòria de Referèndum . La senyora Alcaldessa respon
que ja es va fer un informe pel secretari al respecte. Pren la paraula la Regidora Sra. Maria
Angeles Gallardo Borrega afirmant que dit informe era anterior a la convocatòria del
referèndum. El secretari recorda que té obligació d’emetre informe jurídic en els supòsits que
sigui legalment preceptiu, ho demani l’Alcaldessa o ho sol.liciti regidors que representin un terç
del nombre legal de membres de la corporació. Finalment l’Alcaldessa manifesta que ja
acordarà el que correspongui en relació a la petició.
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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