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

21
Junta de Govern Local
Ordinària
25 de setembre de 2017
09:15
Acta

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

M. Dolors Sabater i Puig
José Antonio Téllez Oliva
Eulàlia Sabater Díaz
Fàtima Taleb Moussaoui
Francesc Duran i Vilalta
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Agnès Rotger i Dunyó
Àlex Mañas Ballesté

Secretari general
Interventor

Isidre Martí i Sardà
Julián Álamo Guijarro

ABSENTS
Regidora
Tresorer

Ma. Ángeles Gallardo Borrega
Fernando González-Santacana Martín (Excusat)

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 20 corresponent a la sessió ordinària del dia 12 de setembre de 2017.
Àmbit de Badalona Democràtica
2. Assumir les despeses jurídiques derivades dels honoraris lletrat per defensa via penal
funcionari Sr. Guillermo Revilla a les prèvies 1659/2015 (jutjat instrucció 1 bdn).
3. Aprovar, si s’escau, les conclusions del expedient informatiu per verificar i contrastar els fets
exposats a l'informe "Diagnosi de serveis públics. Plantejament de propostes prioritàries per
volum econòmic per a 2017 i següents", emès pel Sr. J.C.M..
4. Aprovar l' adjudicació del contracte de serveis d' infraestructures per l' organització - per part
de l' Ajuntament de Badalona - d' actes culturals, lúdics i socials, excloses les activitats de
funcionament intern de les entitats.
5. Aprovació de l' ordre de continuïtat de la prestació dels serveis de gestió i funcionament de
les escoles bressol municipals de Badalona pel termini aproximat de dos mesos (01-09-2017 a
31-10-2017) termini que es preveu fi tràmit exp 31/OBR-11/17.
6. Donar compte de la resolució del TCCSP de desestimació del recurs especial de
contractació de Pro-Activa Serveis Aquàtics SL i aixecament de la mesura provisional de
suspensió de la licitació i renuncia a la celebració del contracte.
7. Aprovar l'adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació de 615 ordinadors
personals i 40 ordinadors portàtils per renovar el parc informàtic de l'Ajuntament de Badalona.
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8. Aprovació de les adjudicacions de la licitació dels contractes de servei de representació i
defensa judicial i jurisdiccional de l'Ajuntament de Badalona, els seus organismes autònoms i
societats municipals en els ordres jurisdiccionals.
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
9. Aprovar inicialment el projecte de bases i estatuts que han de regir la Junta de Compensació
del Polígon d'Actuació núm. 2 del Text Refós de la Modificació puntual del PGM al carrer Sant
Bru.
SESSIÓ PÚBLICA
Àmbit de Badalona Democràtica
10. Aprovar reconeixements de crèdit col·lectivament corresponents a l'exercici 2017.
Proposicions urgents
Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta número 20 corresponent a la sessió ordinària del dia 12 de setembre de
2017.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta que va tenir lloc el dia 12 de
setembre de 2017, la qual va ser aprovada per unanimitat.
Àmbit de Badalona Democràtica
2. Assumir les despeses jurídiques derivades dels honoraris lletrat per defensa via penal
funcionari Sr. Guillermo Revilla a les prèvies 1659/2015 (jutjat instrucció 1 bdn).
Proposta de resolució
Identificació de l’expedient:
Tipus d’acte: Proposta de resolució.
Objecte: Proposta sobre l’assumpció per part de la Corporació local de les despeses derivades
de la defensa judicial en via penal de l’empleat públic Sr. Guillermo Revilla Delgado (laboral en
tràmit de jubilació).
Òrgan al qual s’adreça: Junta de Govern Local.
Expedient judicial: Diligències prèvies 1659/2015 del Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Badalona.
Antecedents de fet
1.En data 7 de setembre de 2017 va tenir entrada al registre general de l’Ajuntament l’escrit de
la mateixa data del Sr. Guillermo Revilla Delgado, personal laboral d’aquest Ajuntament,
actualment en tràmit de jubilació, mitjançant el qual sol·licita que siguin ateses les despeses de
la defensa jurídica en el procediment de diligències prèvies 1659/2015 E, que instrueix el Jutjat
d’Instrucció núm. 1 de Badalona, en el qual ha estat citat en qualitat d’investigat, per uns fets
que es van produir en l’exercici de les seves funcions com a empleat públic.
En aquest sentit, designa expressament per a la seva defensa a la lletrada del Col·legi
d’Advocats de Barcelona (ICAB), Ángeles Pérez Sastre.
2.A la vista de la sol·licitud efectuada, s’han verificat a priori la concurrència dels requisits
exigits per prestar l’assistència jurídica a l’empleat públic en qüestió.
No obstant això, davant la impossibilitat de determinar amb absoluta certesa ab initio la
concurrència de tots els requisits per prestar l’assistència lletrada, la resolució per la qual
s’autoritzi aquella haurà de condicionar-se a la concurrència de tots els requisits en el moment
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en què es resolgui de forma definitiva el procés penal. Tenint en compte que si, finalment,
aquests requisits no concorren, l’ajuntament tindrà dret al reemborsament de les despeses
efectives derivades de la prestació de l’assistència jurídica a l’empleat públic. Així mateix, de
conformitat amb l’article 36.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
les entitats locals podran exigir la responsabilitat de llurs empleats pels danys i perjudicis
causats en el seus béns o drets quan hagi concorregut dol, o culpa o negligència greus.
Consideracions jurídiques
Primera.- L’article 14.f) de l’EBEP reconeix, amb caràcter general i, no exclusivament, als
funcionaris de carrera, el dret individual dels empleats públics a la defensa jurídica i protecció
de l’administració pública en els procediments que es segueixin davant de qualsevol òrgan
jurisdiccional com a conseqüència de l’exercici legítim de llurs funcions o càrrecs públics.
Segona.- D’acord amb l’article 14.f) de l’EBEP la titularitat del dret a la defensa jurídica
correspon als empleats públics. Així, conforme a l’article 8.1 de l’EBEP són empleats públics
els que exerceixin funcions retribuïdes al servei dels interessos generals. I, d’acord amb
l’apartat segon d’aquest precepte, podran ser titulars del dret els funcionaris de carrera,
funcionaris interins, personal laboral fix (ja sigui per temps indefinit o temporal) i el personal
eventual. Cal recordar que l’EBEP és d’aplicació al personal funcionari i, en allò que sigui
procedent, al personal laboral al servei de les administracions de les entitats locals de
conformitat amb els articles 2.1 i 3.1 de la norma.
Tercera.- el dret a la defensa compren essencialment el dret a la defensa tècnica
(assessorament, representació i defensa dels empleats públics) en els diferents procediments
jurisdiccionals.
Quarta.- En quan a la representació en el procés penal, haurà d’efectuar-se, en general,
mitjançant procurador. La facultat que l’article 551.3 de la Llei Orgànica del poder judicial
atribueix als lletrats de les entitats locals per assumir la defensa i lar representació en judici
d’aquestes, no seria d’aplicació en els supòsits de defensa i representació dels empleats
públics.
Ara bé, en aquells casos en què no sigui preceptiva la representació mitjançant procurador en
el procés penal perquè la Llei d’enjudiciament criminal faculta a l’advocat per assumir les
funcions de representació en judici, l’administració no estarà obligada a assumir les despeses
derivades de la seva intervenció.
Cinquena.- Pel que fa a la defensa, l’haurà d’exercir necessàriament un lletrat. Aquí, la qüestió
es centra en determinar si el processat pot escollir lliurement l’advocat que dugui a terme
aquesta defensa o bé si aquesta facultat correspon a l’administració.
En aquest sentit, el dret a la defensa i a l’assistència lletrada es configura com un dret
fonamental tipificat a l’article 24.2 de la Constitució. Així, en l’àmbit penal el dret a la lliure
elecció de lletrat té una rellevància especial degut a la intensitat de l’afecció que pot tenir la
resolució definitiva del procés sobre els béns i deures dels inculpats. Per tant, aquesta doctrina
és perfectament aplicable en la defensa jurídica dels empleats públics que, consegüentment,
podran escollir lliurement l’advocat que dugui a terme la seva defensa, formi o no part de la
plantilla de l’administració local on presti els seus serveis.
Caldrà respectar la decisió i fer-se càrrec de les despeses generades de la intervenció de lletrat
si concorren tots els requisits exigits per reconèixer el dret quan finalitzi definitivament el procés
penal. L’únic límit que la jurisprudència senyala és que l’import de la minuta del lletrat no sigui
abusiu o excessiu, ja que només són indemnitzables les despeses realment necessàries
derivades de la defensa de l’inculpat.
Sisena.- Requisits que la Llei i la jurisprudència han configurat en relació a l’exercici del dret a
defensa:
1.L’exercici legítim de les funcions o càrrecs públics. L’article 14.f) de l’EBEP condiciona el
gaudi del dret al fet que el procediment judicial s’hagi incoat com a conseqüència de l’exercici
legítim per part de l’empleat públic de llurs funcions o càrrecs.
Així, la jurisprudència i, més concretament, la Sentència de 4 de febrer de 2002 de la Sala
Tercera Contenciosa Administrativa, del Tribunal Suprem, tot i que es refereix a la defensa
jurídica de càrrecs electes, estableix uns requisits que entenem que són plenament aplicables
en el cas d’empleats públics:
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a) L’acusació ha de tenir origen o causa directa en la intervenció de l’inculpat en una actuació
administrativa realitzada en compliment de les seves funcions legalment atribuïdes o en
execució d’acords adoptats pels òrgans de la Corporació.
b) La intervenció no pot haver-se efectuat amb abús, excés, desviació de poder o amb
convergència amb interessos particulars propis dels interessats o del grup polític o d’altra
índole aliens als propis de la Corporació, ja que en aquests casos l’actuació no pot considerarse com a pròpia de l’exercici de la funció, sinó realitzada en interès particular (...). Els excessos,
desviacions de poder o la persecució d’interessos aliens, han de ser necessàriament vicis de
legalitat, no d’ètica ni de moralitat.
2.L’absència de conflicte d’interessos. Els interessos del defensat i els de les entitats locals no
poden ser oposats o contradictoris. Hi haurà conflicte d’interessos en aquells supòsits en els
que l’entitat local es personi com a acusació particular, acusació popular o com a actor civil en
el procés penal que s’instrueixi contra aquestes persones. I, també, quan la intervenció de
l’interessat s’hagi efectuat amb abús, excés, desviació de poder o amb la prossecució
d’interessos aliens als propis de la Corporació. En aquests casos és evident que l’actuació de
l’inculpat no s’ajustaria a dret i la seva defensa entraria en contradicció amb el principi
constitucional de legalitat que ha de presidir l’actuació de les administracions públiques (art.
103.1 CE).
3.La inexistència de responsabilitat criminal. Per últim, és requisit imprescindible que l’òrgan
jurisdiccional penal declari la inexistència de responsabilitat criminal. El problema que planteja
aquest requisit és que per a la seva verificació caldrà esperar a la resolució ferma que posi fi al
procés penal.
En aquest sentit, no hi haurà responsabilitat penal en els casos en què es dicti sentència
absolutòria i s’acrediti que, efectivament, l’acte que va motivar el procés penal fou una actuació
administrativa realitzada en compliment de les seves funcions legalment atribuïdes o en
execució d’acords adoptats pels òrgans de la Corporació.
Així mateix tampoc hi haurà responsabilitat penal quan s’acordi el sobreseïment lliure o
provisional del procés d’acord amb els articles 637 i 641 de la Llei d’enjudiciament criminal en
el següents casos:
a.Quan no existeixin indicis racionals d’haver-se perpetrat el fet que hauria donat lloc a la
formació de la causa.
b.Quan els fets no siguin constitutius de delicte.
c.Quan els processats apareguin exempts de responsabilitat criminal com a autors, còmplices o
encobridors.
d.Quan no resulti degudament justificada la perpetració del delicte que hagi motivat la formació
de la causa.
e.Quan resulti del sumari que s’ha comès un delicte i no hi hagi motius suficients per acusar a
determinada o determinades persones com a autors, còmplices o encobridors.
Així mateix, cal precisar en la línia de la Sentència del Tribunal Suprem de 4 de febrer de 2002,
que si no es prova la manca de participació de l’inculpat en els fets determinants de la
responsabilitat penal tot i la concurrència de causes subjectives d’exempció o extinció de la
responsabilitat, no procedirà el dret a la defensa jurídica.
Setena.- D’acord amb els articles 172 i 175 del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, el
responsable del departament o serveis encarregats de la seva tramitació han d’informar dels
expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució.
Vuitena.- L’article 23.2. a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim
local, preveu que correspon a la Junta de Govern Local, l’assistència a l’alcaldessa en l’exercici
de les seves atribucions. Per un correcte i eficaç exercici d’aquesta atribució es necessari el
previ coneixement formal de les activitats administratives que hi puguin resultar concernides.
Conclusions i proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit de Badalona Democràtica que elevi aquesta proposta a la
Junta de Govern Local perquè la converteixi en resolució:
ÚNICA.- Proposar l’assumpció de les despeses derivades de la defensa del Sr. Guillermo
Revilla Delgado, personal laboral d’aquest Ajuntament, actualment en tràmit de jubilació, en el
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procediment de diligències prèvies 1659/2015 que instrueix el Jutjat d’Instrucció núm. 1 de
Badalona, en el qual ha estat citat en qualitat d’investigat, per uns fets que es van produir en
l’exercici de les seves, en la seva condició d’empleat públic, sempre i quan, l’òrgan
jurisdiccional penal corresponent declari la inexistència de responsabilitat criminal, d’acord amb
la consideració jurídica sisena 3) d’aquesta proposta i que l’import de la minuta del lletrat no
sigui abusiu o excessiu, ja que, de conformitat amb la jurisprudència, només són
indemnitzables les despeses realment necessàries derivades de la defensa de l’inculpat.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
3. Aprovar, si s’escau, les conclusions del expedient informatiu per verificar i contrastar
els fets exposats a l'informe "Diagnosi de serveis públics. Plantejament de propostes
prioritàries per volum econòmic per a 2017 i següents", emès pel Sr. J.C.M..
EXPEDIENT INFORMATIU
Identificació de l’expedient:
Objecte: Verificar i contrastar els fets exposats a l’informe “Diagnosi de serveis públics.
Plantejament de propostes prioritàries per volum econòmic per a 2017 i següents”, emès pel Sr.
J.C.M.. Inclusió de les conclusions jurídiques emeses pels advocats, Sr. J.R.C., M.S.S. i
J.M.M., de Bel Advocats, adjudicataris del contracte menor licitat a l’efecte, així com de les
propostes d’actuació de l’instructor de l’expedient.
Òrgan emissor: Instructor i secretària de l’expedient.
Òrgan al qual s’adreça: Junta de Govern Local.
Núm. d’expedient informatiu: 275/GEST-18/16.
Antecedents
1. En data 28 de novembre de 2016, la Junta de Govern Local va adoptar un acord, els punts
primer, segon i tercer del qual diuen de forma literal el següent:
“PRIMER. Incoar expedient informatiu per verificar i contrastar els fets exposats a l’informe
“Diagnosi de serveis públics. Plantejament de les propostes prioritàries per volum econòmic per
a 2017 i següents”, en data 17 de juny de 2016, en relació al contracte de neteja viària,
recollida i trasllat de residus sòlids urbans i deixalleries, formalitzat amb FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA” el 28 d’abril de 2010.
Per a la tramitació de l’expedient, en la instrucció es practicaran les diligències que es
considerin necessàries per l’aclariment dels fets, amb tràmit d’audiència a les parts implicades,
en el seu cas.
En el termini màxim de 3 mesos l’expedient informatiu haurà de finalitzar amb la redacció d’una
proposta d’actuacions a realitzar per part de l’Ajuntament als àmbits que corresponguin, en
base a les actuacions practicades.
SEGON. Nomenar instructor de l’expedient al Secretari General de l’Ajuntament de Badalona,
senyor Isidre Martí i Sardà i nomenar secretària a la lletrada municipal, senyora Eva Cairó
Garcia.
TERCER. Donar trasllat de l’informe esmentat al punt primer a l’empresa adjudicatària del
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA”, i atorgar-li tràmit d’audiència, per
termini de 10 dies, per tal que formuli les al·legacions que estimi oportunes.
(...).”
2. Trasllat de l’informe del Sr. C.M. a l’empresa FOMENTO DE CONSTRCUCCIONES Y
CONTRATAS, SA (en endavant, FCC, SA) i atorgament de tràmit d’audiència a l’efecte de
formular les al·legacions que consideri oportunes.
En aquest sentit, mitjançant escrit de data 29 de novembre de 2016, en compliment del punt
tercer de l’acord més amunt esmentat, es comunica l’inici del tràmit d’audiència corresponent i,
a tal efecte, es dóna trasllat de l’informe de “Diagnosi de serveis públics. Plantejament de
propostes prioritàries per volum econòmic per a 2017 i següents” de data 17 de juny de 2016 a
l’empresa FCC, SA, per tal que en el termini de 10 dies facin les al·legacions que estimin
oportunes.
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3. Paral·lelament, a l’efecte de verificar i contrastar els fets exposats en l’informe de constant
referència emès pel Sr. C.M., es requereix mitjançant diverses provisions de l’instructor de
l’expedient, de data 2 i 30 de novembre de 2016 i 15 de desembre de 2017, la documentació i
informes que tot seguit es relacionen:
Al Servei Central de Contractació
Còpia compulsada i indexada de la documentació que es detalla a continuació:
 Plecs de prescripcions tècniques particulars i plecs de clàusules administratives particulars
del contracte del contracte de neteja viària, recollida i trasllat de residus sòlids urbans i
deixalleries d’aquesta ciutat.
 Modificacions del contracte des de la seva adjudicació.
 Acords de revisió de preus aprovats o en tràmit.
 Còpia dels contractes i adjudicacions efectuades a l’empresa LOVIC.
Així mateix, un informe amb relació a les qüestions que tot seguit es relacionen:
 Que d’acord amb el informe de diagnosi de serveis de constant referència, emeteu un
informe en relació als expedients de revisió de preus i a la naturalesa del contracte.
 Que informeu sobre els responsables del contracte durant tota l’execució del mateix.
 Que indiqueu si durant l’execució del contracte s’ha incoat expedients sancionadors per
incompliment del contracte a l’empresa FCC, SA. En cas afirmatiu, us requerim perquè ens
faciliteu totes les dades i documentació referent a aquests procediments.
 Així com qualsevol altra qüestió de la vostra competència que considereu rellevant.
Al Servei de Via Pública i Mobilitat
Còpia compulsada compulsada i indexada de la documentació que es detalla a continuació:
 Expedients sancionadors per incompliment del contracte a l’empresa FCC,SA.
 Definició de la relació contractual de l’Ajuntament amb l’empresa LOVIC. Contractes i
adjudicacions efectuades a LOVIC.
 Relació i còpia dels informes emesos per l’empresa LOVIC.
Així mateix, un informe amb relació a les qüestions que tot seguit es relacionen:

Sistema de control de l’execució del contracte de servei de neteja viària, recollida i trasllat
dels residus sòlids urbans i deixalleries de la ciutat de Badalona.
 Apartat cinquè ”retribució del contractista” de l’informe (pàgines 68 a 84) de la diagnosi de
serveis del Sr. J.C.M..
 Apartat sisè “Aplicació no conforme a plecs del sistema de retribució” (pàgines 85 a 114)
del mateix informe.
 Apartat setè “Pagaments de factures senes contraprestació de serveis” (pagines 115 a
138)” de la diagnosi de serveis.
 Apartat onzè “Amortització a període més llarg de l’establert” (pagines 151 a 156) de
l’informe de constant referència.
 Apartat dotzè “Incompliments d’obligacions contractuals” (pagines 157 a 175) de l’informe
del Sr. C.M..
 Així com qualsevol altra qüestió de la vostra competència que considereu rellevant.
A Tresoreria
 Resum detallat de tots els pagaments efectuats a l’empresa FCC, SA, en el marc del
contracte de neteja viària, recollida i trasllat de residus sòlids urbans i deixalleries.
A Recursos Humans
 Informe referent a l’organigrama operatiu de responsabilitats en relació a l’execució del
contracte de neteja viària, recollida i trasllat de residus sòlids urbans i deixalleries formalitzat
amb l’empresa FCC, SA, des de la seva adjudicació fins a l’actualitat.
Al Gabinet Jurídic
 Detall de l’existència de recursos contenciosos administratius interposats per la societat
FCC, SA, en relació a l’execució del contracte de neteja viària, recollida i trasllat de residus
sòlids urbans i deixalleries.
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A la Intervenció Municipal
 Informes emesos en relació a l’execució del contracte de neteja viària, recollida i trasllat de
residus sòlids urbans i deixalleries formalitzat amb l’empresa FCC, SA.
 Còpia de les certificacions i factures aprovades del contracte de referència amb FCC, SA.
A Secretaria General
 Informes emesos en relació a l’execució del contracte de neteja viària, recollida i trasllat de
residus sòlids urbans i deixalleries formalitzat amb l’empresa FCC, SA.
A l’empresa LOVIC
 Informes emesos en relació a l’execució del contracte de neteja viària, recollida i trasllat de
residus sòlids urbans i deixalleries formalitzat entre l’Ajuntament de Badalona i FCC, SA.
4.Rebuda de la documentació sol·licitada en el marc de l’expedient informatiu de referència.
4.1 Informe del interventor general de data 14 de desembre de 2016 mitjançant el qual no
s’aporta ni els informes relatius a l’execució del contracte (se’ns remet a l’expedient de
contractació corresponent) ni les certificacions i factures, ja que –segons s’informa- són
trameses a la Tresoreria municipal perquè faci efectiu el pagament, en el moment
corresponent.
Data emissió: 14.12.2016.
4.2 Informe del responsable del Gabinet Jurídic de data 15 de desembre de 2016, mitjançant el
qual es comunica la interposició d’un únic recurs contenciós administratiu formulat per FCC, SA
contra la desestimació presumpta de la sol·licitud d’aprovació i pagament de revisions de preus
presentada per la part recurrent davant l’ajuntament de Badalona en data 25.06.2014 amb
registre número 60 (referència del procediment: PA 96/2015 JCA núm. 10 de Barcelona).
Segons s’informa, el procediment es va resoldre per satisfacció extraprocessal, mitjançant
interlocutòria de data 11.02.2016, que va esdevenir ferma per decret de data 18.03.2016.
Data emissió: 15.12.2016.
4.3 Informe de la cap del Servei d’Organització i Recursos Humans que, en la part suficient que
aquí interessa, conclou que tant el cap del Servei de Neteja del Espai Urbà com el cap del
Servei de Via Pública i Mobilitat i el cap del Departament de Neteja, són els responsables del
contracte de neteja viària, recollida i trasllat de residus sòlids urbans i deixalleries, a part, dels
responsables de les unitats sectorials i de la direcció adjunta de l’àrea corresponent i, en
conseqüència són els encarregats de supervisar l’execució del contracte i adoptar les decisions
i dictar les instruccions necessàries amb la fi d’assegurar la correcta realització de la prestació
pactada.
Data d’entrada a la Secretaria General: 30.12.2016 (núm. 670).
4.4 Informe de la cap de Servei de Secretaria General mitjançant el qual adjunta:

Còpia compulsada de l’informe emès pel Servei Jurídic i Administració General de l’Àrea
d’Hisenda, Recursos Interna i Promoció Econòmica de data 29 de novembre de 2010, sobre la
segona modificació del contracte de referència, amb el vist i conforme del Secretari accidental
de data 3 de desembre de 2009 i de l’Interventor de Fons de data 14 de desembre de 2010.

Còpia compulsada de l’informe emès per la Secretaria General, amb el conforme de
l’interventor municipal, de data 5 de febrer de 2014, sobre la tercera modificació del contracte
de referència.

Còpia compulsada de l’informe emès per la Secretaria General i la Intervenció de Fons
en data 10 de febrer de 2015, sobre la quarta modificació del contracte de referència.

Còpia compulsada de la diligència de la Secretaria General sobre la quarta modificació
del contracte de referència de data 25 de juny de 2015 i còpia compulsada de l’informe jurídic
emès pel Servei de Contractació de data 5 de juny de 2015.

Còpia compulsada de l’informe emès pel Servei de Contractació sobre la quarta
modificació del contracte de referència en data 30 de juny de 2015, amb el vist i conforme de la
Secretaria General de data 23 de juliol de 2015.
Data d’entrada a la Secretaria General: 30.12.2016 (núm. 671).
4.5 Escrit formulat per l’administrador de l’empresa LOVIC – Disseny i control de serveis
urbans, SL, el Sr. V.G.G., mitjançant el qual ens fa arribar la direcció i les claus d’accés per
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accedir a la totalitat dels informes emesos en relació a l’execució del contracte de neteja viària,
recollida i trasllat de residus sòlids urbans i deixalleries formalitzat amb FCC, SA.
Data d’entrada a Secretaria General: 19.01.2017(núm. 25).
4.6 Mitjançant escrit de data 24 de gener de 2017 formulat pel cap del Departament de Neteja
Urbana i Edificis Municipals, amb el vist i conforme del cap del Servei de Via Pública i Mobilitat
d’aquest Ajuntament, fan tramesa de la documentació compulsada i indexada sol·licitada i de
l’informe emès amb relació a les qüestions detallades en la provisió de l’instructor de
l’expedient informatiu de data 2 de novembre de 2016. En aquest sentit, l’índex general de la
documentació acompanyada és el següent:
 Antecedents (pàg. 0).
 Informe relatiu als expedients sancionadors per incompliment del contracte amb l’empresa
FCCSA (pàg. 1).
 Informe relatiu a la definició de la relació contractual de l’Ajuntament amb l’empresa LOVIC.
Contractes i adjudicacions efectuades a LOVIC (pàg. 2).
 Fotocòpia de la proposta per a la contractació del servei d’avaluació del nivell de qualitat de
les prestacions i dels serveis de la neteja viària de residus i deixalleries de Badalona (pàg. 3).
 Fotocòpies de les comunicacions enviades per informar de l’empresa escollida per realitzar
el control i millora continua del servei de neteja viària i recollida de residus de Badalona (pàg. 4
i 5).
 Informe amb la relació i còpia dels informes emesos per l’empresa LOVIC (pàg. 6).
 Fotocòpies informes emesos per l’empresa LOVIC. Any 2012 (pàg. 7 a 230).
 Fotocòpies informes emesos per l’empresa LOVIC. Any 2013 (pàg. 231 a 808).
 Fotocòpies informes emesos per l’empresa LOVIC. Any 2014 (pàg. 809 a 1381).
 Fotocòpies informes emesos per l’empresa LOVIC. Any 2015 (pàg. 1382 a 2008).
 Fotocòpies informes emesos per l’empresa LOVIC. Any 2016 (pàg. 2009 a 2370).
 Informe relatiu al sistema de control de l’execució del contracte del servei de neteja viària,
recollida i trasllat de residus sòlids urbans i deixalleries de la ciutat de Badalona (pàg. 2371 a
2373).
 Fotocòpia parte diari servei recollida domiciliada del dia 14-10-2014 (pàg. 2374).
 Fotocòpia parte diari servei neteja viaria del dia 14-10-2014 (pàg. 2375).
 Fotocòpies actes reunions setmanals entre representants de FCC i representants de
l’Ajuntament any 2010 (pàg. 2376 a 2417).
 Fotocòpies actes reunions setmanals entre representants de FCC i representants de
l’Ajuntament any 2011 (pàg. 2418 a 2468).
 Fotocòpies actes reunions setmanals entre representants de FCC i representants de
l’Ajuntament any 2012 (pàg. 2469 a 2511).
 Fotocòpies actes reunions setmanals entre representants de FCC i representants de
l’Ajuntament any 2013 (pàg. 2512 a 2565).
 Fotocòpies actes reunions setmanals entre representants de FCC i representants de
l’Ajuntament any 2014 (pàg. 2566 a 2609).
 Fotocòpies actes reunions setmanals entre representants de FCC i representants de
l’Ajuntament any 2015 (pàg. 2610 a 2655).
 Fotocòpies actes reunions setmanals entre representants de FCC i representants de
l’Ajuntament any 2016 (pàg. 2656 a 2724).
 Fotocòpies resum mensual del dia 14 d’octubre de 2014 amb les esmenes realitzades de
recollida domiciliaria i neteja viaria (pàg. 2725).
 Fotocòpies certificacions realitzades al mes d’octubre de l’any 2014 de recollida domiciliaria
i neteja viaria (pàg. 2726).
 Fotocòpies resum despesa de l’any 2014 del qual es fa referència en l’informe tècnic del
sistema de control de l’execució del contracte (full indexat 2371) (pàg. 2727).
 Fotocòpies Memòria anual Departament Neteja Urbana any 2014 (pàg. 2728 a 2783).
 Documentació complementària de l’informe tècnic emès en relació a les qüestions que es
relacionen en el expedient informatiu 275/GEST-18/16 relatiu a l’informe emès pel J.C..
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 Fotocòpia sol·licitud de revisió de preus per part de FCC del període comprès d’1 de juny
de 2011 al 31 de desembre de 2011 (pàg. 2784 a 2787).
 Documentació complementària de l’informe tècnic emès en relació a les qüestions que es
relacionen en el expedient informatiu 275/GEST-18/16 relatiu a l’informe emès pel J.C..
 Fotocòpia informe tècnic complementari del Departament de Neteja de la la Ciutat en
relació a la 1a. Revisió de preus des de l’1 de juny al 31 de desembre de 2011 (pàg. 2788 a
2790).

Documentació complementària de l’informe tècnic emès en relació a les qüestions que es
relacionen en el expedient informatiu 275/GEST-18/16 relatiu a l’informe emès pel J.C..
 Fotocòpia informe complementari relatiu a la revisió de preus del contracte de neteja viària,
recollida i trasllat de residus sòlids urbans i deixalleries de la ciutat de Badalona corresponent al
període comprès entre l’1 de juny de 2011 al 31 de desembre de 2012 (pàg. 2791 a 2797).
 Documentació complementària de l’informe tècnic emès en relació a les qüestions que es
relacionen en el expedient informatiu 275/GEST-18/16 relatiu a l’informe emès pel J.C..
 Fotocòpia escrit informatiu del Departament Central de Contractació sobre l’aprovació de
l’index de revisió de preus per al període d’1 de juny de 2011 a 31 de desembre de 2011(pàg.
2798 a 2804).
 Documentació complementària de l’informe tècnic emès en relació a les qüestions que es
relacionen en el expedient informatiu 275/GEST-18/16 relatiu a l’informe emès pel J.C..
 Fotocòpia escrit informatiu del Departament Central de Contractació sobre l’aprovació de la
rectificació de l’index de revisió de preus per al període d’1 de juny de 2011 a 31 de desembre
de 2011 (pàg. 2805 a 2808).
 Documentació complementària de l’informe tècnic emès en relació a les qüestions que es
relacionen en el expedient informatiu 275/GEST-18/16 relatiu a l’informe emès pel J.C.r.
 Fotocòpia condicions d’ús del sistema Vision a nom de Pere Beltran, Josep Clotet, Ramón
Ortí i Rosa Ruzafa (pàg. 2809 a 2812).
 Documentació complementària de l’informe tècnic emès en relació a les qüestions que es
relacionen en el expedient informatiu 275/GEST-18/16 relatiu a l’informe emès pel J.C..
 Fotocòpia certificacions realitzades al mes d’agost de l’any 2016 de recollida domiciliaria
(pàg. 2813).
 Documentació complementària de l’informe tècnic emès en relació a les qüestions que es
relacionen en el expedient informatiu 275/GEST-18/16 relatiu a l’informe emès pel J.C..
 Fotocòpia aclariment referent al termini d’amortització i finançament (pàg. 2814).
 INFORME TÈCNIC emès en relació a les qüestions que es relacionen en el expedient
informatiu 275/GEST-18/16 relatiu a l’informe “Diagnosi de serveis públics. Plantejament de les
propostes prioritàries per volum econòmic per a 2017 i següents” emès pel Sr. J.C.M. (pàg.
2815 a 2847).
Data emissió: 24.01.2017.
4.7 Mitjançant escrit de data 12 de desembre de 2016 des del Servei de Contractació es fa
arribar la documentació indexada i compulsada sol·licitada per l’instructor de l’expedient
informatiu mitjançant la provisió citada més amunt i, mitjançant escrit de data 25 de gener de
2017 es fa arribar l’informe jurídic de la cap del Servei de Contractació relatiu a les dades i fets
exposats a l’informe del Sr. C.M.. En aquest sentit, la relació de la documentació aportada en
aquest tràmit per la cap del Servei de Contractació és la següent:
 Plec de prescripcions tècniques particulars de data 08/07/2009 regulador d’ aquest
contracte; p. 1-66.
 Plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest contracte de data
13/07/2009 regulador d’ aquest contracte; p. 67-90.
MODIFICACIONS CONTRACTUALS
 Informe tècnic del Departament de Neteja de la Ciutat de data 18/10/2010 en què es
proposen determinats ajustaments en la fase d’ implantació del servei objecte d’ aquest
contracte; p. 91-97.

Junta de Govern Local. Sessió núm. 21 / 25-09-2017

9

Secretaria General

 Acta de data 18/10/2010 signada entre Ajuntament i contractista per deixar constància de la
conformitat d’ ambdues parts en aplicar els ajustaments a què es refereix l’ anterior informe
tècnic; p. 98-100.
 Informe tècnic complementari de data 16/11/2010 ; p. 101.
 Compareixença signada en data 26/11/2010 entre Aj i contractista per deixar constància de
la conformitat d’ ambdues parts en aplicar els ajustaments a la vista de l’ anterior informe; p.
102-103.
 Resolució de data 20/12/2010 en que l’ alcalde aprova, per avocació de facultats, els
ajustaments proposats en l’ informe de data 18/10/2010 sense que aquests comportin cap
despesa addicional respecte el preu d’ adjudicació d’ aquest contracte; p. 104-108.
 Dictamen Ple sessió 21/12/2010 aprovació 1a modificació contractual; p. 109-113.
 Annex al contracte de data 10/01/2011 en què es formalitza l’anterior modificació; p. 114115.
 Escrit contractista de data 27/07/2012 sol·licitud ampliació termini amortització i
finançament de les inversions; p. 116-118.
 Informe tècnic Departament Neteja de la Ciutat favorable a ampliacio termini amortització;
p. 119-120.
 Informe jurídic emès en data 13/11/2012 pel Departament Central de Contractació
desfavorable a la proposta anterior; p. 121-122.
 Resolució JGL sessió 25/04/2014, per delegació Ajuntament PLE, aprovació 2a modificació
contractual; p. 123-126.
 Annex al contracte de data 28/05/2014 en què es formalitza l’anterior modificació; p. 127128.
 Dictamen Ple sessió 29/09/2015 aprovació 3a modificació contractual (vinculada a
contracte neteja zones verdes, contra el qual s’ interposà recurs especial en matèria de
contractació); p. 129-136.
 Annex al contracte de data 07/03/2016 en què es formalitza l’anterior modificació, un cop
resolt el recurs especial a què s’ha fet referència; p. 137-139.
REVISIONS DE PREUS
 Resolució JGL sessió 08/02/2013 aprovació índex revisió preus d’ aplicació per al període
comprès de l’ 1/06/2011 al 31/12/2012; p. 140-144.
 Resolució JGL sessió 25/07/2013 aprovació rectificació índex revisió preus d’ aplicació per
al període comprès de l’ 1/06/2011 al 31/12/2011, aprovat per la JGL en sessió de data
08/02/2013; p. 145-147.
 Resolució JGL sessió 20/09/2013 aprovació índex revisió preus d’ aplicació per al període
comprès de l’ 1/01/2013 al 31/12/2013; p. 148-150.
 Resolució JGL sessió 30/05/2014 aprovació índex revisió preus d’ aplicació per al període
comprès de l’ 1/01/2014 al 31/12/2014; p. 151-152.
 Resolució JGL sessió 20/05/2015 aprovació índex revisió preus d’ aplicació per al període
comprès de l’ 1/01/2015 al 31/12/2015; p. 153-154.
 Informe tècnic emès pel cap del Departament de Neteja Urbana en data 11/03/2016
proposant índex revisió preus d’ aplicació al període comprès de l’ 1/01/2016 al 31/12/2016; p.
155.
 Informe tècnic complementari emès pel cap referenciat en data 08/09/2016; p. 156-157.
 Informe jurídic emès en data 18/09/2016 pel Departament Central de Contractació de
proposta d’ aprovació d’ índex de revisió de preus d’ aplicació al període comprès de l’
1/01/2016 al 31/12/2016; p. 158-160.
 Proposta de dictamen que es retirà de la sessió de l’ Ajuntament Ple de data 29/11/2016
relativa a l’ aprovació de l’ índex de revisió de preus d’ aplicació al període comprès de l’
1/01/2016 al 31/12/2016; p. 161-164.
ADJUDICACIÓ I CONTRACTE AMB LOVIC (EXP. 21/NEG -1/08)
 Resolució de l’ alcalde accidental de data 11/08/2008 d’ adjudicació del contracte de
consultoria i assistència tècnica per a l’ elaboració dels plecs tècnics neteja viària i valoració
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tècnica de les ofertes a favor de l’ empresa LOVIC DISSENY I CONTROL DE SERVEIS
URBANS SL; p. 165-166.
 Contracte de consultoria i assistència tècnica per a l’ elaboració dels plecs tècnics neteja
viària i valoració tècnica de les ofertes signat en data 19/09/2008 entre aquest Ajuntament i l’
empresa LOVIC; p. 167.
 Resolució de data 25/06/2010 del regidor de l’ Area d’ Hisenda d’aprovació de devolució de
la garantia definitiva dipositada per LOVIC per respondre de l’ anterior contracte; p. 168.
Data emissió informe: 25.01.2017.
4.8 En data 25 de gener de 2017 té entrada en el registre general de l’Ajuntament l’escrit
d’al·legacions formulat per l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA
(en endavant, FCC, SA). En aquest sentit l’empresa FCC, SA, presenta un dossier on recull:
 Al·legacions als 14 capítols de la diagnosi de serveis públics formulada pel Sr. J.C.M. (de la
pàgina 4 a la 69).
 Documentació complementària (a partir de la pàgina 71):
 DOCUMENT 1. Exemples de certificacions amb aplicació d’autodescomptes per part de
FCC.
 DOCUMENT 2. Documentació relativa a les presentacions de les revisions de preus.
 DOCUMENT 3. Fulles de signatures acceptació usuaris VISIÓN aclariments a l’oferta.
 DOCUMENT 4. Certificació d’agost 2016, amb descompte d’assegurances de tres vehicles
elèctrics.
 Annex I. Informe pericial tècnic.
 Annex II. Informe jurídic emès per A.E.I., Catedràtic de Dret administratiu de la Universitat
de Saragossa.
Data d’entrada al registre general: 25.01.2017 (Núm. 2027).
4.9 Mitjançant escrit de data 26 de gener de 2017 el tresorer accidental fa trasllat del resum
detallat de tots els pagament efectuats a l’empresa FCC, SA, en el marc del contracte de neteja
viària, recollida i trasllat de residus sòlids urbans i deixalleries.
Data emissió: 26.01.2017.
4.10 Mitjançant escrit amb data de sortida 23 de febrer de 2017, el cap del Departament de
Neteja Urbana i Edificis Municipals amb el conforme del cap del Servei, acompanya a
l’expedient com a resposta a la sol·licitud efectuada per l’instructor en data 6 de gener de 2017,
les certificacions i les factures corresponents al contracte de neteja de constant referència.
Data emissió: 23.02.2017.
4.11 Consta a l’expedient la resolució de la Junta de Govern Local de data 19 de desembre de
2016, mitjançant la qual es dóna compte –entre d’altres- de les actuacions practicades en el
marc de l’expedient informatiu 275/GEST-18/16.
5. En data 21 de febrer de 2017, a les 13.00 h, compareix en les dependències municipals de la
Secretaria General, la Sra. Carme Lucena Cayuela, cap del Departament de Contracció en el
moment en què el contracte de neteja de constant referència fou adjudicat a l’empresa FCC i
actualment vocal del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
Pel que fa a la compareixença de la Sra. Lucena, que consta transcrita de forma succinta a
l’expedient informatiu de referència, cal destacar:
Pel que fa a la naturalesa del contracte
La Sra. Lucena manifesta –entre d’altres- que, tot i el risc mínim, aquest contracte es va
tramitar com un contracte de serveis harmonitzat, d’aquí la seva primera discrepància amb
l’informe del Sr. C.. Afirma que el contracte es fa com una gestió de serveis però que es tramita
com un contracte de serveis. És a dir, amb publicitat europea, 40 dies de presentació d’ofertes i
el recurs especial... Ningú va tenir tancat l’accés a la licitació, es van garantir la concurrència i
la publicitat.
En aquest sentit, la Sra. Lucena diu que ha tingut coneixement de l’informe del C., que se li va
fer arribar una primera versió, en què es deia que el contracte era nul perquè no s’havia
tramitat com a contracte de serveis i, per tant, no s’havia publicat a Europa, la qual cosa era
rotundament falsa. En aquell moment, ja li va fer saber a la persona que li havia fet a mans
l’informe que si l’autor de l’informe era capaç d’afirmar allò havent-se mirat l’expedient, la
credibilitat d’aquell informe per ella era molt poca. Perquè, efectivament, si l’autor de la diagnosi
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es mirava l’expedient hauria vist que aquella concessió es va tramitar com un contracte de
serveis, amb un període de presentació d’ofertes dilatat, amb el seu recurs especial, amb les
seves publicacions a Europa, al BOE i, fins i tot, al BOP.
D’altra banda, pel que fa a la citació que fa el Sr. C. a la doctrina del Central, quan diu que
aquestes concessions són nul·les perquè són contractes de serveis, això s’ha de posar en el
seu context. Això els Tribunals ho diuen quan se’ls nega la competència (no entren en el
contracte i la seva tipificació). Ara bé, quan hi ha algú que diu que no correspon recurs especial
per tractar-se d’un contracte de gestió de serveis públics i no d’un contracte de serveis, llavors
els tribunals si que hi entren, i si allò és un contracte de serveis, efectivament, és nul·la aquella
qualificació jurídica i correspon recurs especial. Afegeix, que no és el mateix que es plantegi en
fase plecs o en fase d’adjudicació. Però si s’ha tramitat d’aquella manera i allò no ha impedit la
participació de les empreses, és un defecte salvat, no ha afectat cap dels principis de
concurrència, d’igualtat de tracte, etc. El que és diferent és que es dilata la durada del
contracte, però això que ho valori l’òrgan de contractació, si vol una contractació deserta o més
curta. És una qüestió que s’ha de ponderar o es reformula el contracte i s’ajusta per una durada
i una amortització de quatre anys i sense la pròrroga o bé se’n va al que ara ja permet la
Directiva de concessions, anar a un contracte de concessió amb un termini més dilatat i no
inventar administratius especials ni altres històries.
Per tant, conclou, pel que fa a la nul·litat pel motiu del tipus de contracte, és molt relativa. En el
moment en que es planteja i, a més, la Doctrina, quan es pronuncia és quan se li ha negat la
competència al Tribunal (el recurs especial).
Pel que fa a la revisió de preus
La Sra. Lucena explica que va haver-hi un canvi significatiu en la normativa l’any 2007 en
matèria de revisió de preus. Per tant, era d’aplicació la Llei de Contractes del 2007 (hi havia
hagut modificacions l’any 2008 però no afectaven, afectaven només al tema de recursos, a
l’òrgan independent...). Així doncs, diu, es venia d’aquell canvi normatiu que, entre d’altres
coses, establia que en la revisió de preus si anava per IPC hi havia conceptes que no eren
revisables i, per tant, no es podia aplicar el 100% de l’IPC sinó només el 85% de l’IPC. Si no
recorda malament, posa de manifest que la clàusula del plec va sortir amb la transcripció de
l’article 77. De manera que hi havia d’haver aquest corrector del 85%. De fet, diu, com ja
apunta el dictamen del catedràtic de dret administratiu, E.I. –al que va tenir accés durant el
tràmit d’audiència corresponent- al plec no s’estableix una fórmula polinòmica, d’allà no s’extreu
un coeficient a aplicar sobre un import, el que passa és que hi havia una certa tendència a
parlar-se de fórmula però no deixa de ser la manera com s’aplicarà aquell 85%.
En quan a les manifestacions del Sr. C. sobre la revisió de preus, la Sra. Lucena diu que cal
que es miri quina és la normativa que li és d’aplicació al contracte, perquè des del seu punt de
vista el Sr. C. va més enllà, entén que és la seva interpretació, però l’Ajuntament ha anat a
l’una des de que es va fer el contracte, en què li era d’aplicació la Llei del 2007, que deia que si
era l’IPC, màxim s’aplicava el 85%. Ella considera que el Sr. C. va més enllà i barreja les
normatives d’aplicació.
Pel que fa a l’informe del catedràtic de dret administratiu E.I., que consta en l’expedient, la Sra.
Lucena diu que el veu totalment objectiu i que fa una lectura, una interpretació de la clàusula de
revisió de preus que hi ha al plec, correcte, amb la que coincideix.
(...).
6. En data 22 de febrer de 2017, a les 9.00 h, compareix en les dependències municipals de la
Secretaria General, la Sra. M. Elvira Olarte Soto, cap del Servei de Contractació, entre l’1 de
juliol de 2016 i el 14 de febrer de 2017. Pel que fa a la compareixença de la Sra. Olarte, que
consta transcrita de forma succinta a l’expedient informatiu, cal destacar:
Que a la pregunta de l’instructor sobre si considera que aquest contracte és un contracte de
gestió de serveis públics, la Sra. Olarte respon que si des del Servei de Contractació s’hagués
de gestionar aquest contracte, segurament, entendrien que, tal i com està configurat, és un
contracte de serveis, perquè encara que hi ha una insinuació de què hi ha un trasllat de risc a
l’empresa, tal i com està dissenyat i s’està executant en aquests moments, entén que no hi ha
aquest trasllat de risc. El que hi ha és un servei que es presta i un pagament de preu que
realitza l’administració i això en aquests moments i, en les dues anteriors lleis de contractes,
està qualificat com a contracte de servei públic. El fet de què una part d’aquest contracte -diu-
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impliqui una recollida de residus, que a la vegada va parar a un reciclatge, del qual s’obtenen
uns rendiments, que van a parar a l’Ajuntament i que no passa per l’empresa, implica, per tant,
que el risc el tingui totalment l’Ajuntament. I, en aquest sentit, el principi de risc i ventura, és del
contractista. Per tant, conclou, que si l’hagués de qualificar en aquests moments, ella el
qualificaria de contracte de serveis. A més, ella entén que a l’hora de dissenyar un contracte
d’aquesta tipologia no hi ha cap problema, entre els requisits que se li exigeixin a l’empresa hi
hagi el d’aportar els equips materials necessaris. De la mateixa que en una obra l’Ajuntament
no adquireix les grues i els materials. Aquesta tendència que existia va començar a canviar els
últims quatre anys, afirma la Sra. Olarte, ja que els últims grans contractes que es van tramitar
ja es van tramitar com a contracte de serveis, per exemple, l’enllumenat, ja no van ser
contractes de gestió de serveis. A més, diu, que les propostes per tramitar els nous contractes
de manteniment de paviment i de clavegueram, que en origen havien estat gestió de serveis, ja
es varen començar a tramitar fa alguns anys com a contractes de serveis.
La Sra. Olarte diu que, segons el plec i el contracte, l’índex –l’aprovació del qual tramita el
Servei de Contractació- s’hauria d’aplicar sobre una fórmula de revisió de preus que inclou tots
els conceptes inclosos en el preu (mà d’obra, execució material, despeses generals, etc.), en
definitiva, sobre la totalitat del preu, com diuen els plecs i el contracte.
A la pregunta de si coincideix, per tant, amb el que planteja el Sr. C. en la diagnosi, la Sra.
Olarte diu que el que planteja és que en la fórmula que està prevista en el plec i en el contracte
s’hauria d’haver separat els diferents conceptes de què es composa. Ella diu que està d’acord
que s’hauria d’haver desglossat des del principi aquests conceptes o, dit d’una altra manera, la
fórmula sobre la que s’aplica la revisió de preus hauria d’haver estat diferenciada perquè a
l’hora d’aplicar l’índex, s’hagués aplicat sobre algun d’aquells conceptes i no sobre la totalitat
del preu. Per tant, diu que entén que el que aplica l’Ajuntament és correcte, perquè així ho
diuen els plecs i el contracte, però que el plantejament inicial és incorrecte perquè s’hauria
d’haver separat tots els cadascun dels conceptes perquè després quan es procedís a la revisió
es pogués separar correctament, segons diu la Llei.
(...).
7. En data 22 de febrer de 2017 a les 10.00 h, compareix en les dependències municipals de la
Secretaria General, el Sr. V.G.G., en qualitat d’administrador de l’empresa LOVIC. De la seva
compareixença, que consta transcrita de forma succinta a l’expedient informatiu de referència,
cal destacar:
En quan a si els plecs tècnics els varen redactar LOVIC, el Sr. G. diu que sí, amb la
col·laboració de l’equip tècnic.
En quan a la fórmula de revisió de preus, el Sr. G. diu que ells varen presentar quatre fórmules
de revisió de preus diferents i que el Departament de Contractació els va trametre la que ells
van valorar com a més idònia entre aquelles, que consistia en aplicar el 85% de la variació de
l’índex de preus de consum, no recorda si el català o l’espanyol.
Pel que fa a la qüestió de sobre què s’aplica el 85% de l’índex, el Sr. G. diu que s’aplica sobre
tot el contracte.
A la pregunta de l’instructor sobre si aquesta aplicació és correcte, el Sr. G. diu que això és el
que es va convenir. Manifesta, a més, que hi ha altres ajuntaments que el que fan és aplicar
una fórmula de revisió de preus per tot el contracte. Amb aquesta fórmula del 85% el que
s’intentava era establir una part no revisable lligada a l’actualització de balanços, o sigui que no
es revisessin a l’alça les inversions. Realment amb l’estructura econòmica dels serveis de
neteja i recollida el 15% sol coincidir bastant amb les inversions.
A la pregunta de l’instructor sobre si ha tingut coneixement de l’informe del Sr. C., el Sr. G. diu
que sí.
En aquest punt l’instructor li fa saber al Sr. G. que el Sr. C. diu en el seu informe que aquest
85% no s’ha d’aplicar sobre el total del contracte si no que s’ha de treure la part de benefici
industrial, despeses generals i despeses de personal i li demana la seva opinió, el Sr. G. diu
que li sembla que el Sr. C. fa una interpretació de la Llei de Contractes però que realment el
redactat de la Llei de Contractes no ho diu exactament. Simplement el que diu és que no pot
ser que l’índex que s’apliqui inclogui una variació per la massa salarial, per les despeses
generals i pel benefici industrial.
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El Sr. G. insisteix en què ells van presentar quatre fórmules possibles i que va ser el
Departament de Contractació que el que va decidir quina fixar d’entre aquelles. Ara bé, també
manifesta, que no deu estar tan malament quan Barcelona està revisant sobre la totalitat del
preu del contracte i molts altres ajuntaments també ho estan fent així, en licitacions d’aquella
època. Després, sap que va sortir la Llei de desindexació i això es prohibeix taxativament,
també tenim que no podem fixar un índex que no valori l’evolució efectiva dels preus del
contracte... ara bé, diu, la Llei de desindexació és posterior a aquest contracte. Per tant, des del
seu punt de vista –diu- no s’està fent malament, a més, és el que es va fixar al contracte,
afegeix.
(...).
8. En data 22 de febrer de 2017, a les 11.00 h, compareixen en les dependències municipals
de la Secretaria General, el Sr. Enric Lopez De Manresa, en qualitat de cap del Servei de Via
Pública i Mobilitat i el Sr. Ramon Ortí i Bertran, en qualitat de cap del Departament de Neteja
Urbana i Edificis Municipals. La transcripció succinta de la seva compareixença consta en
l’expedient informatiu de referència.
*Es ratifiquen en tot el contingut de l’informe formulat en data 24 de gener de 2017 (veure
antecedent 4.6).
9. En data 13 de març de 2017 a les 14.00 h, compareix en les dependències municipals de la
Secretaria General, el Sr. J.C.M., autor de la l’informe “Diagnosi de serveis públics.
Plantejament de les propostes prioritàries per volum econòmic per a 2017 i següents”. De la
compareixença del Sr. C., que consta transcrita de forma succinta a l’expedient informatiu de
referència destaquem que l’autor de la DSP:
Es ratifica en el seu informe però que abans vol fer unes consideracions sobre alguns dels
elements que consten en el l’expedient informatiu instruït.
En aquest sentit manifesta que, pel que fa a unes “suposades” modificacions del contracte, vol
deixar constància que l’informe que se li encarrega el fa a partir de la documentació
contractual, és a dir, allò que diu l’expedient del contracte i tot el que se li facilita d’aquest
expedient. Això vol dir que totes les actes de seguiment del servei pròpiament dites i la gestió
del dia-dia, ell no les veu. El que si que va demanar explícitament és qualsevol modificació que
hi hagi hagut del contracte. Per tant, el que ell va a comprovar és si les certificacions lliguen
amb allò que hi ha contractat com a tal. El que acaba passant és que es fa modificacions
“suposades” del contracte sense formalitzar i si hi ha modificacions del contracte sense
formalitzar, evidentment, en aquest anàlisis que li encarreguen no les ha pogut tenir en compte.
(…).
D’altra banda, es ratifica en què no s’ha fet cap descompte explícit en les factures per
realitzacions de serveis. Ha detectat que es factura menys que el realment contractat i l’amoïna
perquè no està formalitzat.
(...).
Sobre la revisió de preus, en relació a la qual Fomento ha aportat l’informe del catedràtic
Antonio Embid Irujo, manifesta que considera que és un informe de part, l’autor de la diagnosi
insisteix en què és un contracte en què la construcció del preu final s’acaba fent a partir de
preus unitaris de personal, de maquinària, de despeses fixes (això és el que es demana que
l’empresa acabi portant). En la forma de pagament dels serveis també es diu que es pagarà per
serveis efectivament prestats i que aquests serveis efectivament prestats es construiran a base
de calcular l’import del preu unitari del servei pel número de serveis prestats i aquest preu del
servei està desglossat en preus de maquinària i preus de personal. Per tant, interpretava que el
preu es construïa a base de la suma dels diferents preus unitaris per cadascun dels serveis
(per tant, de forma polinòmica). Ara bé, a la clàusula 23 del plec de condicions administratives
parla de fórmula. No diu sistema de revisió de preus o índex, només parla de fórmula.
(…).
10. En data 1 de març de 2017 el secretari general de l’Ajuntament i instructor de l’expedient
informatiu 275/GEST-18/16 dicta una provisió que, en la part suficient que aquí interessa, diu
de forma literal el següent “(...) Per tot això, tenint en compte que el termini per a la conclusió
de l’expedient informatiu 275/GEST-18/16 es va fixar en tres mesos en l’acord de la Junta de
Govern Local de data 28 de novembre de 2016, cal procedir a l’ampliació del termini indicat en
un mes i mig més, a comptar des del dia 1 de març i fins el dia 18 d’abril de 2017, sens

Junta de Govern Local. Sessió núm. 21 / 25-09-2017

14

Secretaria General

perjudici de la seva posterior ampliació i donar compte d’aquesta ampliació a la Junta de
Govern Local corresponent.”
En sessió de la Junta de Govern Local de 20 de març de 2017 es va donar compte de la citada
ampliació de termini.
Posteriorment, en data 18 d’abril de 2017 i 18 de maig de 2017 l’instructor de l’expedient
informatiu de referència va dictar noves provisions mitjançant les quals va ampliar el termini
establert en un mes i tres mesos més, respectivament.
11. Mitjançant resolució de 6 de juliol de 2017 del tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit de
Badalona Democràtica, s’acorda l’adjudicació del contracte de serveis de consultoria, amb
l’encàrrec d’emetre informe jurídic econòmic amb proposta de conclusions jurídiques i
actuacions per tal de verificar i contrastar els fets exposats a l’informe “Diagnosi de serveis
públics. Plantejament de les prioritàries per volum econòmic per a 2017 i següents” emès pel
Sr. J.C.M., a Barcelona Espai Legal Advocats SLP per un import de 12.000 € (IVA al tipus 21%
exclòs).
En aquest sentit, s’incorporen en aquest informe les conclusions jurídiques emeses en data 18
de juliol de 2017 pels advocats, J.R.C., M.S.S. i J.M.M. adjudicataris del contracte menor de
referència.
12. Addenda de data 7 de setembre de 2017 a l’informe jurídic emès per “Bel Advocats”, al qual
s’ha fet referència anteriorment. En aquest sentit, l’instructor de l’expedient va sol·licitar
aclariments sobre la naturalesa del contracte, preguntant si el fet que l’Ajuntament hagi efectuat
les publicacions en relació al contracte de prestació del servei de recollida de residus i neteja
viaria de Badalona com si d’un contracte de serveis harmonitzat es tractés (publicació DUOE,
BOE i BOP) podria justificar que es considerés el contracte anul·lable i no nul de ple dret. Així
mateix, també es demana que s’aprofundeixi sobre el tema dels expedients sancionadors, que
en el dictamen s’afirmen de difícil incoació a la contractista perquè les seves actuacions
haurien estat validades pers serveis tècnics municipals.
Consideracions
Primera.- Anàlisi dels aspectes més controvertits de l’informe diagnosi de serveis públics (DSP)
del Sr. C..
En la DSP elaborada pel Sr. J.C.M. s’estableix un índex de continguts que de forma succinta
versa sobre els següents punts:
1.Introducció.
2.Resum executiu.
3.El servei de neteja de via pública.
4.Seguiment i fiscalització del contracte de via pública.
5.Sistema de retribució del contracte de via pública.
6.Aplicació no conforme a plecs del sistema de retribució.
7.Pagament de factures sense contraprestació de serveis.
8.Facturació infradimensionament oferta recollida residus.
9.Variació a l’alça dels preus unitaris de l’oferta.
10.Doble imputació de costos.
11.Amortització a període més llarg de l’establert.
12.Incompliments d’obligacions contractuals.
13.Elements pendents d’analitzar.
14.Conclusions.
Sobre aquests punts, que el Sr. C.M. desenvolupa abastament a la DSP, s’ha pronunciat
l’empresa FCC, SA, mitjançant escrit d’al·legacions, amb data d’entrada al registre general
d’aquest Ajuntament de 25 de gener de 2017, que s’acompanya –entre d’altres- dels dictàmens
pericials emesos pel catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Saragossa Sr. A.E.I.
referent al preu del contracte i a la seva revisió, i per l’Enginyer industrial Sr. R.G. relatiu als
aspectes tècnics (visat pel Col·legi d’Enginyers Industrials).
Les al·legacions de FCC, SA, s’estructuren amb el mateix ordre de capítols que l’informe de
DSP del Sr. C. que hem transcrit més amunt i, per tant, per a l’anàlisi dels aspectes més
controvertits seguirem l’ordre preestablert.
Així doncs, procedim a destacar i contrastar amb les al·legacions que consten a l’informe de la
DSP del Sr. C. els aspectes més rellevants dels informes emesos per les diferents parts
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interessades (FCC SA, Servei de Via Pública i Mobilitat, Servei Central de Contractació, LOVIC,
etc.), en la part suficient que aquí interessa:
Capítol 4 DSP. Seguiment i fiscalització del contracte de via pública

El Sr. C.M., considera que:
Pel que fa al personal municipal destinat al servei, manifesta que tot i que la relació de llocs de
treball (en endavant, RLLT) estableix 10 persones en el Departament de Neteja Urbana i
Edificis Municipals (3 d’aquestes destinades a Neteja d’Edificis), durant la realització de
l’informe no hi va haver mai més de 4 persones relacionades amb el seguiment del servei (el
cap del Departament, el cap de l’Unitat de Recollida Selectiva, una administrativa i un
inspector, els dos darrers amb uns perfils no adaptats als requerits per desenvolupar
satisfactòriament les tasques requerides, segons escriu).
En aquest sentit, continua, el servei de recollida de residus és un servei declarat essencial i,
malgrat les dificultats imposades per la LRSAL, està permesa la contractació de personal
temporal relacionat amb els serveis essencials, així com amb les necessitats inajornables,
essent considerada la neteja viària com una necessitat inajornable, al ser un servei de
prestació obligatòria pels ajuntaments.
Així mateix, destaca de nou l’exigència d’una “titulació molt baixa” al personal del Departament
de Neteja Viària en relació a llurs responsabilitats i proposa que, en el cas de les places
d’inspecció els grups de treball siguin ocupats per personal del grup B (actualment, A2) i, en la
resta de casos, per personal del grup A (per A1, s’entén).
Per tant, segons el Sr. C. la definició de perfils baixos i el gran nombre de vacants al
Departament limiten la capacitat de direcció efectiva i d’inspecció del servei. El Sr. C. planteja
que, en cas d’implantar-se el sistema informàtic previst en els plecs, facilitarien les tasques de
direcció i inspecció del servei, fins i tot reduint de 7 a 6 els llocs de treball relacionats amb el
servei (veure taula 4.1 DSP): eliminar l’adjunt a direcció i la persona cap de la Unitat
Econòmica, mantenir l’administrativa i el cap del Departament dotant-lo de coneixements i
habilitats, incorporant un cap d’Unitat de Neteja Viària i una cap d’Unitat de Recollida (totes
dues del grup A (A1)), quan l’actual es jubili i eliminar la cap d’Unitat d’Inspecció per substituirlo per dues inspectores del grup B (A2), una per neteja viària diürna i una per recollida de
residus nocturns.
No obstant això, el Sr. C. denúncia que la realitat és una altra i que l’Ajuntament no té capacitat
de conèixer com està funcionant el servei i que l’empresa és l’única que disposa de personal de
control del servei a tothora sobre el territori, la qual cosa limita la transparència i crea un
conflicte d’interessos respecte els de l’Ajuntament.
Pel que fa al servei d’inspecció i control de qualitat, el Sr. C. explica que el servei està
externalitzat a la consultoria LOVIC, d’acor amb la clàusula 13.2 del PPTP. El servei
d’inspecció efectua el control de la prestació del servei (clàusula 13.7 PPTP) realitzant:
a.El control de presència dels equips (clàusula 13.7.1 PPTP).
b.El control de les normes de prestació (clàusula 13.7.2 PPTP).
Aquest sistema de control de la prestació del servei, implica l’aplicació de descomptes en els
preus unitaris, d’acord amb les clàusules 13.7.1 i 13.7.2 i 14.2 (retribució del contractista) del
PPTP.
Segons el Sr. C., LOVIC només fa control de presència i control de normes de prestació del
servei de neteja de la via pública. No es fa cap inspecció de control de presència ni control de
normes en el servei de recollida de residus ni en la deixalleria. Excepcionalment, diu el Sr. C.,
que s’han fet controls de sortida de vehicles rentacontenidors, en els dos casos s’ha detectat
un incompliment del 50%.
Pel que fa al sistema de control de qualitat del servei (clàusula 13.8 PPTP), no s’avalua tant el
nivell de compliment de les obligacions contractuals sinó si el dimensionament del servei és
l’adequat o cal ajustar-lo, entén el Sr. C.. Segons diu, es diferencia el control de qualitat en
quatre serveis:
1.Control de qualitat de la neteja viària (clàusula 13.8.1 PPTP). Segons el Sr. C., es fa especial
èmfasi en l’ajust de planificacions a les necessitats reals de neteja i introdueix la possibilitat
d’aplicar sancions (no descomptes directes com en el cas de control de presència i control de
normes), utilitzant les mateixes qualificacions que les utilitzades pel control de normes per
aplicar descomptes, fet que pot portar a confusió, segons l’opinió de l’autor de la DSP.
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2.Control de qualitat recollida de residus (clàusula 13.8.2 PPTP). Segons el Sr. C., LOVIC
manifesta en l’informe de situació dels serveis de 2015, que els serveis de recollida de rebuig i
orgànica estan sobredimensionats.
3.Control de qualitat de neteja de pintades, grafits i eliminació de cartells publicitaris (clàusula
13.8.3 PPTP). El Sr. C. que amb la documentació subjecte d’estudi no ha pogut constatar que
en el temps de durada del contracte s’hagi dut a terme el control de qualitat d’aquests serveis.
4.Control de qualitat del servei de deixalleria (clàusula 13.8.4 PPTP).
D’altra banda, el Sr. C. situa la relació entre FCC SA i LOVIC en un conflicte d’interessos, ja
que LOVIC va ser contractada per l’Ajuntament l’any 2008 per a la confecció dels PPTP del
contracte i, després, a partir de l’any 2012 passa a realitzar el servei d’inspecció i qualitat sense
cap contracte municipal sinó que la seva remuneració prové de FCC SA. El Sr. C. entén que hi
ha una mala interpretació de la clàusula 13.9 PPT i, en qualsevol cas, desaconsella obligar a
l’empresa adjudicatària a reservar fons per a la contractació de tasques a tercers.
A continuació el Sr. C. presenta en el punt 4.2.1 el resultat de les inspeccions realitzades per
LOVIC entre el juliol de 2012 i el desembre de 2015 (veure taula 4.2 DSP). Segons el Sr. C.,
aplicant els descomptes previstos a la clàusula 14.2 sobre les correccions de les incidències
dels sistemes de control de la prestació del servei definits en el punt 13.7 i del control de
qualitat definit en el 13.8 PPTP, aplicats sobre els preus unitaris vigents, LOVIC estima que
caldria haver aplicat un descompte de 75.326,12 €, malgrat que al Sr. C. no li consta que
s’hagin aplicat aquestes propostes de descompte.
El Sr. C. posa de manifest que, si les inspeccions es fan –com diu LOVIC- amb una mostra de
serveis superior al 5% que es pot considerar estadísticament significativa, el percentatge de
presència no detectada en les seves inspeccions es dóna a la totalitat dels equips que estan
contractats. Això voldria dir, segons la seva opinió, una mitjana de presència no detectada del
6,79% que no hauria de ser inclosa dins les certificacions mensuals del servei de neteja de la
via pública. Arribats a aquest punt, entén que la certificació és clau i que l’Ajuntament no
disposa del suficient personal d’inspecció ni l’empresa ha implementat el sistema informàtic de
control del servei.
Així considera que, en el cas que FCC SA no hagués descomptat en les seves propostes de
certificació les presències dels equips de neteja no detectades per LOVIC, estaria facturant de
més 1.112.512.14 € de costos directes entre juliol de 2012 i desembre de 2015 (taula 4.3 DSP),
que amb les revisions de preus, imputació de DG i BI i l’IVA correspondria a una facturació
superior a 1.440.000,00 €. I, si s’apliqués –diu- la mitjana del 6,79€ d’equips no detectats a tot
el període de juny de 2010 a desembre de 2015 i, no només als mesos amb inspecció de
LOVIC, el valor dels costos directes que FCC SA hauria facturat de més si no els hagués
descomptat seria de més de 3 milions d’euros.
En el cas del compliment de normes de qualitat, LOVIC realitza un seguiment encara més
limitat que en el control de presència, segons el Sr. C., ja que des de l’Ajuntament no s’han
definit les normes de prestació del servei, segons afirma LOVIC en els seus informes. Per tant,
ens trobem davant d’una alt compliment de les normes de prestació del servei però amb moltes
normes pendents de definició per part de l’Ajuntament i, per tant, que no es poden avaluar.
Seguidament, el Sr. C. passa a analitzar breument els informes sobre els serveis de l’empresa
d’inspecció i control (veure punt 4.2.2 DSP) i conclou que d’acord amb la documentació i a les
entrevistes que realitzades sembla que els serveis tècnics municipals no hagin tingut en
compte els elements que LOVIC planteja en el seu darrer informe. L’ajuntament continua
assumint un nivell de despeses irracional, diu, mentre manté serveis infradimensionats i no
requereix a l’empresa el compliment del contracte.
Finalment, pel que fa a la responsabilitat sobre els serveis, diu que d’acord amb l’article 21.d)
de la LRBRL és l’alcaldia qui ostenta l’atribució de dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis
municipals, funció delegable en una regidoria. De fet, continua, és qui ha d’assegurar que hi ha
recursos humans i econòmics per responsabilitzar-se del servei.

El Sr. V.G.G., representant de l’empresa LOVIC diu de forma literal durant la seva
compareixença, respecte a aquesta qüestió que:
En primer lloc:
“El Sr. G. diu que ells comencen a treballar amb l’Ajuntament de Badalona quan s’havia de
renovar el contracte de gestió del servei de referència. En aquest sentit, van fer un estudi
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econòmic i van col·laborar en la redacció dels plecs tècnics. Posteriorment, van col·laborar amb
l’adjudicació del contracte (van fer una mica la coordinació de l’informe de valoració
d’adjudicació).
(...).”
“En quan a la relació de LOVIC amb FCC, el Sr. G. diu que cap ni una. Que únicament els hi
passen la factura i ells els hi paguen. No tenen cap contracte amb ells però FCC cada any els
hi assigna un número de comanda (posen aquest número de comanda a les factures i no tenen
cap problema). Després, pel que fa a la tramitació interna que té FCC amb l’Ajuntament, no en
té ni idea. El que si que sap és que ells, per LOVIC, treballen exclusivament per l’Ajuntament.”
En segon lloc:
“Pel que fa al servei de control de qualitat, el Sr. G. diu que en inici s’havia previst una partida
més gran de la que realment hi ha en l’actualitat destinada per aquest servei, perquè hi va
haver una contractació general del que és la partida econòmica destinada al contracte i, dintre
de totes les partides que es van tocar, la corresponent al control de qualitat es va reduir a la
meitat –segons se’ls va dir-. Aleshores, diu, tenen una partida que els permet fer inspeccions a
via pública, tenen un inspector que està revisant la previsió de serveis que els hi fa arribar el
contractista (es mira que el servei hi sigui, que s’estigui treballant, que s’estigui prestant amb un
seguit de condicions, que no són altres que les normes prefixades en els plecs) i, després, fan
un feina que no estava prefixada en el plec de condicions, però que els interessa moltíssim des
del punt de vista d’evolució del Departament, que consisteix en analitzar el tipus de residus que
es troben a la via pública. La qual cosa, diu, els ha permès, després de molts anys d’inspecció,
tenir una base de dades que els possibilita saber en quin tram de carrer està brut i per què està
brut (és a dir, si està brut perquè hi ha burilles, perquè hi ha una gran concentració de taques o
d’excrements d’animals, etc.). Això, diu, que els permet crear unes línies de modificació de
l’organització pròpia del servei que tindria el contractista. És a dir, en funció del què s’han anat
trobant de brutícia als diversos àmbit de la via pública, han determinat i han elaborat una sèrie
d’informes que l’organització del servei de Badalona en el cas de la neteja viària s’adapta
perfectament als mesos de finals de setembre i pràcticament fins al maig, però que és
insuficient per cobrir els mesos de juny, juliol, agost i setembre, perquè hi ha un ús més
extensiu de la via pública. I, per tant, diu, de cara a aquest contracte actual però que requeriria
d’una gran voluntat política de modificació del contracte o bé, de cara a un futur contracte,
s’hauria de plantejar que el disseny del nou servei fos totalment diferent i d’això, conclou, ha
servit el servei de control de qualitat.
I, pel que fa la recollida, exactament el mateix, han detectat que certes recollides podrien ser
reorganitzades, això significaria que es podrien retirar una part de la xarxa de contenidors de la
via pública o que potser els interessaria més incrementar part de la xarxa de via pública per
entrar en unes certes alternances. Doncs, conclou, que tenen diverses vies d’actuació amb la
recollida de residus. Tot això ha estat possible, diu, amb aquests informes del control de
qualitat, que els dóna una visió estratègica, de com canviar el contracte en un moment
immediat, tenint en compte les possibles modificacions que s’haurien de fer i que suposarien un
procés molt feixuc, o bé, ja pensant en la finalització del contracte i la redacció d’un nou plec de
condicions o la determinació d’execució d’una pròrroga. El contracte, diu, acaba el 2019 si no
vols executar la pròrroga, que llavors acabaria el 2022.
Per tant, diu el Sr.G., que aquesta partida que tenien dotada inicialment els permetia fer un
servei d’inspecció bastant continu i, a més a més, l’anàlisi de dades i establiment de criteris
estratègics, però que quan tot això es va haver de contenir econòmicament, van centrar-se en
fer temporades d’inspecció, combinades amb temporades d’anàlisi de resultats. Per això a
vegades veus com fluctuen els informes que van fent diu. Però a llavors apareix un informe de
la situació que fan amb el Ramon Ortí.
Pel que fa a si en aquests informes acrediten l’execució del contracte, el Sr.G. diu que tot el
que fan a nivell d’inspecció hi és. Tenen tres nivells de visualització, el primer: El grau de
cobertura del servei de neteja viària (és a dir, el servei que els diuen que ha de ser-hi
comprovar si hi és o no), que segons diu està sobre un 97% (en l’actualitat hi ha un 3% que no
es troba o de desviament del servei). Quan es va iniciar el contracte es van trobar que hi havia
un 85% de les vegades que hi anaven que el trobaven i un 15% que no, però això va
evolucionar de seguida cap al 97%. Això el que vol dir és que el servei no es troba o bé que hi
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ha un desviament d’aquest servei. També, diu, per una altra banda, en el moment en què es fa
un control de qualitat al contractista ja no li és tan fàcil dir, per exemple, “tinc un foc i l’hem
d’apagar” o bé “tinc un problema de neteja en algun lloc” trec recursos d’una banda i els envio
en una altra, perquè tinc un inspector que em visualitza i, per tant, s’ha d’organitzar d’una altra
manera i, per tant, el servei sempre es cobreix. Però si que és un indicador, diu, LOVIC té un
indicador que els diu quin és el grau de cobertura del servei de neteja viària. Ara bé, el que no
detecten –continua dient- ho passen i segueix, si escau, el procediment de comunicació del
procediment sancionador que hi ha establert al plec de condicions.
(...).
Pel que fa al segon nivell de visualització (el compliment de normes), el Sr. G. diu que ells fan
una vigilància de normes (que el servei estigui correctament vestit, que estigui treballant, no ha
d’estar parat, etc.) i que ara mateix es troben pràcticament en un 99% de compliment de les
normes especificades en el plec. Al principi del contracte deurien aproximadament a un 80% de
compliment de normes, però en qüestió d’un mes va passar a ser un compliment del 90%.
Comenta, que en Ramon Ortí li va comentar que al contractista li anava molt bé els informes de
control de qualitat que LOVIC els feia arribar.
En aquest punt, l’instructor de l’expedient pregunta sobre si aquest marge d’incompliment no
hauria d’haver donat lloc a un expedient sancionador. En aquest sentit, el Sr. G. manifesta que
no, perquè el plec de condicions de Badalona té dues línies. Una, que és el compliment de
normes i el compliment de presència que porta aparellat un descompte directe (no és una
sanció és un descompte directe, és a dir, si no hi ha el servei no te’l pago). Per tant, diu, si no
estàs complint les normes no et pago el 100%. És un sistema de penalitzacions. I, l’altra línia,
és el sistema de tramitació de l’expedient sancionador administratiu.
Finalment, en quan al tercer nivell de visualització, el Sr. G. diu, que serien els informes de
seguiment econòmic.
(...).
Finalment, en quan a les funcions de LOVIC el Sr.G. diu que les autodefineixen ells amb
l’Ajuntament i que això no els genera cap problema de conflicte d’interessos, com al·lega en el
seu informe el Sr. C. que, per altra banda, fa servir les afirmacions dels seus informes i se les fa
seves per jugar en contra de l’empresa.
A la pregunta de l’instructor sobre si amb la resta d’Ajuntaments amb els quals col·labora signa
el contracte amb l’Ajuntament, el Sr. G. diu que no, amb l’Ajuntament de Parets el té a través
d’URBASER, amb l’Ajuntament de Granollers també el tenen a través d’URBASER, amb
l’Ajuntament de Sant Boi si que els hi ha fet l’Ajuntament i amb l’Ajuntament de Valls van estar
quatre anys en continuació de prestació de serveis (per tant, sense contracte), un cop va
finalitzar el contracte.
(...).”
 Finalment, l’informe de conclusions emès pels advocats J.R.C., M.S.S. i J.M.M. de
BelAdvocats, posa de manifest de forma literal:
“II.- SOBRE EL SISTEMA DE SEGUIMENT I FISCALITZACIÓ DEL CONTRACTE.
En l'apartat quart, el document de Diagnosi realitza un anàlisi del seguiment i fiscalització del
contracte dels serveis de la neteja viària, recollida i trasllat dels residus sòlids urbans, i les
deixalleries de la ciutat de Badalona. En l'anàlisi realitzat diferencia clarament dos blocs:
- "4.1 Personal municipal destinat al servei". En aquest apartat descriu el seguiment i control
realitzat per personal municipal destinat al servei. Analitza per tant el control ad intra.
- "4.2 Servei d'inspecció i control de qualitat". En aquest segon apartat s'analitza el seguiment i
control de la qualitat i millora externalitzat a una tercera empresa, analitzant per tant el control
ad extra.
L'autor del document conclou que les eines que s'han utilitzat per l'Ajuntament de Badalona per
a realitzar la funció de seguiment i la fiscalització del contracte són "clarament insuficients" i fins
i tot, planteja si no s'està "en un cas sostingut al llarg de molts anys d'abandonament del
servei".
En aquest sentit, incorpora un tercer apartat, l'apartat 4.3 sobre responsabilitat sobre els
serveis, responsabilitat que en tot cas considera que correspondria a l'Alcaldia.
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De mode previ a entrar a analitzar cadascun dels referits apartats del document de Diagnosi,
cal realitzar una referència succinta a quin és el sistema de seguiment i control de la prestació
dels serveis previstos en la documentació contractual.
Al respecte cal assenyalar en primer lloc, que d'acord amb la clàusula 5ena dels PCAP les
funcions de seguiment i control de les prestacions objecte del contracte corresponen al Servei
de Neteja i Gestió de l’Espai Urbà de la Regidoria de la Via Pública, Àrea d’Urbanisme i
Territori:
“Clàusula 5 Responsable del Contracte
A efectes de l’article 41 de la LCPSP, el responsable del contracte és el Servei de Neteja i
gestió de l’Espai urbà de la Regidoria de Via Pública, Àrea d’urbanisme i Territori, al qual
correspondran bàsicament, entre d’altres, les funcions següents:
-seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte; determinar si la prestació
realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions establertes;
-donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació contractada;
-conformar la facturació derivada de l’execució del contracte;
- proposar i informar les eventuals modificacions o pròrrogues del contracte,
-recepcionar les prestacions objecte del contracte, i
-proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar.”
Al seu torn, el contingut de les funcions d'inspecció, control i seguiment de la prestació dels
serveis es troba recollit a la clàusula 13 dels PPTP.
L'apartat 2 de la referida clàusula 13ena estableix que la labor inspectora dels serveis tècnics
municipals no tindrà cap limitació: el concessionari s'obliga a posar a disposició dels tècnics
municipals tota la informació que li sigui requerida per clarificar o comprovar l'estat de la
prestació dels serveis.
Així mateix, estableix la possibilitat que l'Ajuntament contracti a tercers les funcions d'inspecció.
Al seu torn, la clàusula 13.7 regula el "Control de la prestació del servei" tot establint:
"Aquest control de la prestació del servei es basa en el seguiment del compliment de les
prestacions i serveis pactats. La prestació del servei estarà subjecta a les inspeccions i controls
efectuats pels propis mitjans de l'Ajuntament o a aquells externes que estableixi amb la finalitat
de verificar que es compleixen els serveis pactats i llurs programacions".
D’acord amb la referida clàusula dels PPTP cal tenir present que l’Ajuntament podia
externalitzar la funció d’inspecció i control de la prestació del servei.
De conformitat amb la referida clàusula, la prestació del servei es controla a partir de dos
aspectes:
1- Control de la presència dels equips (presencia en ruta, composició d'equips, situació).
Aquest tipus de control es desenvolupa en l'apartat 13.7.1. dels PPTP.
2- Control de les normes de la prestació. El regula l'apartat 13.7.2 dels PPTP.
Així mateix, val a destacar dues qüestions que contemplen els PPTP i que havien de contribuir
a un millor exercici de les funcions de control i inspecció.
D'una banda, el contractista havia d'implantar un sistema de control per GPS/GPRS que
permetria conèixer el recorregut i efectivitat de cadascun dels vehicles (clàusula 13.7).
D'altra, havia d'implantar un sistema IT d'informàtica i de tecnologies de la informació que
suportaria les següents activitats:
 planificació del servei, entesa com a definició de les tipologies d'activitat a realitzar, els punts
a zones en els que s'han de dur a terme i la freqüència.
 reporting del servei, per tenir en el mínim temps i de la forma més automatitzada els informes
per tal que els responsables municipals i la ciutadania pugui tenir informació sobre el
funcionament dels serveis.
 control dels recursos, per tenir la disponibilitat d'un sistema que permeti conèixer en temps
real l'estat dels recursos empleats pel servei.
 transmissió d'odres de treball no programades, tal com incidències del servei o treballs
puntuals.
 planificació i seguiment del manteniment, dels elements associats al servei (vehicles,
contenidors, maquinària...)
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Finalment, cal assenyalar que d'acord amb l'article 13.9 dels PPTP amb la finalitat de
complementar el seguiment i millora de les prestacions contractades, els plecs contemplen la
possibilitat de contractar auditories externes del servei de caràcter anual.
S'analitza a continuació cadascun dels apartats del document de Diagnosi en relació a les
funcions de seguiment i control.
A.- Del seguiment i control realitzat per personal municipal destinat al servei. Control ad intra.
El document de Diagnosi analitza la relació de llocs de treball de l'Ajuntament per al
Departament de Neteja Urbana i Edificis Municipals i incorpora una taula 4.1 en la que hi
consten les fitxes descriptives dels llocs de treball del referit Departament. Realitza
observacions a cada lloc de treball del departament i proposa una nova reorganització del
personal.
L'anàlisi realitzat condueix a l'autor de la Diagnosi a realitzar les següents afirmacions:
1.- La majoria dels llocs de treball del Departament de Neteja Urbana i Edificis municipals no
estan coberts i els que ho estan alguns ho estan en precari. Assenyala que en la relació de
llocs de treball està previst que es destinin 7 persones de forma complerta o parcialment a la
direcció i inspecció del servei de recollida de residus i neteja viària. No obstant, afirma que
durant el període de redacció de l'informe no hi ha hagut mai, més de 4 persones relacionades
amb el seguiment del servei: el Cap de Departament, el Cap Unitat de recollida de Selectiva,
una administrativa i un inspector. Aquests dos últims els considera amb uns perfils no adaptats
als requerits per desenvolupar satisfactòriament les tasques a desenvolupar en els llocs de
treball.
2.- La relació de llocs de treball per al referit Departament de Neteja Urbana respon a perfils
molt poc qualificats. En aquest sentit, considera una temeritat exigir només una titulació de
batxiller, grup C, a un adjunt de direcció, a un cap d'unitat de control econòmic, a un cop
d'unitat de neteja viaria, un cap d'inspecció, un cap d'unitat de neteja i fins i tot a un inspector
que han d'acabar gestionant un pressupost de més de 20 milions d'euros anuals. En el cas de
les places d'inspecció es recomana que el llocs de treball hagin de ser ocupats per personal del
grup B, i en la resta de casos per personal del grup A per garantir una capacitació adequada a
les responsabilitats assignades, vegeu Taula 4.1"
Els factors 1 i 2 motivarien, segons l'autor, que les capacitats de direcció i inspecció del servei
per part del personal de l'Ajuntament es trobin limitades, considerant materialment impossible
desenvolupar d'una forma mínimament adequada les responsabilitats de direcció i inspecció del
contracte.
Al respecte, cal assenyalar en primer lloc que la relació de llocs de treball (RLLT) és un
instrument que deriva de la potestat d'autoorganització de les entitats locals reconeguda a
l'article 4.1 a) de la Llei de Bases de Règim Local. Aquesta potestat es manifesta en la
discrecionalitat de cada administració de configurar una organització adaptada a les necessitats
de les mateixes. Correspon al Ple tant l'aprovació de la plantilla com l'aprovació dels llocs de
treball que s'aprova de mode anual amb el pressupost municipal.
Per tant, en el present cas l'Ajuntament de Badalona fent un ús d'aquesta potestat
d'autoorganització aprovà la RLLT per al Departament del servei de neteja i recollida de residus
establint l'organització que considerà adequada i adaptada a les necessitats del servei. Consta
en l’apartat de transparència del web de l’Ajuntament de Badalona la RLLT de l’any 2016 i es
pot comprovar l’existència del llocs de treball que figura en el document de Diagnosi.
Les consideracions de la Diagnosi en relació a una reorganització del personal i modificacions
dels grups assignats són recomanacions, que en la mesura que implicarien una modificació de
la vigent relació de llocs de treball hauria de ser degudament informada a nivell tècnic per tal de
veure la seva conveniència i necessitat per al degut compliment de l'interès públic. Cal
assenyalar que la reorganització proposada en cap cas suposa un augment del personal ni per
tant la creació de noves places, sinó una reorganització de les ja existents amb l'objectiu de
millorar la prestació del servei.
En aquest punt cal portar a col·lació l'informe emès pel propi Cap del Departament de neteja
urbana i edificis municipals de data gener de 2017 lliurat per l'Ajuntament per a la redacció del
present informe jurídic, en el que s'indica que l'autor de la Diagnosi realitza aquestes
afirmacions sense contrastar suficientment l'experiència del personal del Departament ni tenir
en compte la RLLT aprovada i vigent.
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Així mateix, s'afirma que, en tot cas, tant el Cap de Servei com el cap de Departament de
neteja són titulats superiors: arquitecte i enginyer. D'acord amb aquest informe, per tant, les
figures jeràrquicament superiors sí tindrien pertanyerien al grup A. A judici de qui subscriu,
respecte a la resta de llocs de treball, i els canvis proposats per la Diagnosi caldria analitzar la
seva oportunitat i conveniència per part dels serveis tècnics i de recursos humans de
l'Ajuntament, doncs podria donar-se que per l'experiència amb una titulació B o C poguessin
exercir adequadament les funcions inherents al seu lloc de treball.
Així mateix, cal fer referència també en aquest apartat a l'informe tècnic emès amb posterioritat
al document de Diagnosi, concretament en data 30 de desembre de 2016 pel Cap del
Departament de Neteja Urbana i Edificis Municipals. Aquest informe figura també entre la
documentació lliurada per l'Ajuntament de Badalona per a la redacció del present informe de
valoració del document de Diagnosi. L'objecte del referit informe és el "sistema de control de
l'execució del contracte de servei de neteja viària, recollida i trasllat de residus sòlids urbans i
deixalleries de al ciutat de Badalona".
En el punt 9 del referit document i en relació a les tasques de control i seguiment del contracte
pel personal del departament indica:
"9.- La inspecció dels serveis de neteja viària s'ha fet de manera continuada mentre el
departament de neteja ha disposat dels recursos humans i, amb la metodologia i el
procediments d'acord amb els criteris del PPTP, per l'empresa externa LOVIC. Aquesta
inspecció no ha estat superior al 5% dels serveis de neteja viària prestats.
Les tasques d'inspecció realitzades des del Departament de Neteja urbana i Edificis Municipals,
han estat exclusivament les de comprovar les tasques descrites en el punt 1 d'aquest informe.
De manera puntual, la prestació dels serveis a les zones on s'han produït queixes o
incidències."
Si anem al punt 1 de l'informe trobem:
"1- Diàriament s'han portat a terme inspeccions a la via pública per atendre les queixes i
peticions provinents de:
- Consensus
-Escrits de OMD, instàncies, avisos per telèfon, c.e i tikets.
- Incidències vàries: canvis mobilitat, activitats lúdiques, valoració reclamació danys, etc.
- Canvi d'ubicació de contenidors, treballs de camp per projectes urbanístics.
-Actes d'incivisme (crema de contenidors, pintades, abocaments residus, comportaments
inadequats a la via pública, botellón, etc)
-Queixes ciutadania i atenció als coordinadors de Districte.
- Es revisen els fulls dels parts diaris dels serveis realitzats (fulls nº 2374 i nº2375)
Del propi informe es desprèn que els serveis d'inspecció s'han dut a terme centrant-se en la
neteja viària, no fa cap referència als "serveis de recollida de residus". D'altra banda, en
l'informe s'indica que el percentatge d'inspecció no arriba al 5%. Al respecte cal assenyalar que
tot i que els plecs no fixen un percentatge concret d'inspecció, donat que la inspecció en realitat
podria abastar a tots els serveis prestats, aquest resulta sorprenentment baix. Òbviament si les
tasques d'inspecció no es realitzen amb l'abast necessari aquest fet repercuteix de mode
directe i negatiu en les funcions de seguiment i control. Fins i tot en el cas que aquestes s’hagin
externalitzat a una tercera empresa, deixa a l’Ajuntament amb una capacitat limitada d’almenys
poder exercir la direcció de les mateixes.
D'altra banda, en la mesura que l'informe tècnic de 30 de desembre de 2016 afirma que les
tasques s'han pogut realitzar mentre hi ha hagut una suficiència de recursos humans, el propi
Departament deixa entreveure que si no s'han realitzat més tasques de control, seguiment i
inspecció amb personal propi es deu en part a la manca de recursos humans.
Així mateix, en el referit informe es descriuen les mesures de seguiment dels treballs de la
contractista com ara les reunions setmanals entre els tècnics municipals i els de l'empresa
contractista d'acord amb la clàusula 13.1 dels PPTP relativa a la coordinació entre Ajuntament i
empresa concessionària.
D’igual manera, es descriuen les tasques externalitzades a l'empresa LOVIC com ara
l'elaboració d'informes mensuals en base als resultats d'inspecció i planificació del servei de
control de qualitat i la millora continua dels serveis.
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De l'anàlisi del document Diagnosi i tenint en consideració el contingut dels informes tècnics
emesos pel propi Departament a posteriori, a judici de qui subscriu:
-Es desprèn que si bé hi ha hagut una activitat d'inspecció per part del Departament de neteja
urbana i edificis municipals aquesta ha abastat una part mínima dels serveis prestats i
únicament en relació a la part de neteja viària del contracte, es deixa sense cap mena
d’inspecció municipal la part de servei de recollida de residus i deixalleria.
-Es detecta la necessitat de destinar tots els recursos humans previstos per al Departament en
la RLLT per tal que des de l’Ajuntament es pugui exercir correctament les funcions d’inspecció i
control o fins i tot de direcció d’aquestes amb una empresa externa. En aquest sentit seria
necessari dotar pressupostàriament les referides places.
- Seria convenient que l'Ajuntament analitzés la viabilitat de la reorganització de la relació dels
llocs del Departament proposada en el document Diagnosi per tal d'aconseguir un sistema de
control i seguiment òptim del contracte per part del personal propi de l'Ajuntament.
B.- El seguiment i control de la qualitat i millora del contracte externalitzat a una tercera
empresa. Control ad extra.
Tal com s'ha exposat més amunt la clàusula 13 dels PPTP permet l'externalització de les
funcions d'inspecció i control de les serveis del contracte. En aquest sentit la clàusula 13.2 dels
PPTP estableix que "En el cas que l'Ajuntament ho consideri oportú podrà encarregar a una
empresa externa les funcions d'inspecció i control de qualitat i millora continua". D'igual mode
es contempla per a les funcions de control de la prestació del serveis en la clàusula 13.7 del
PPTP.
Així mateix, la clàusula 13.9 dels PPTP contempla amb la finalitat de complementar les tasques
de seguiment del contracte, que de mode anual es dugui a terme per una empresa externa a la
concessionària una auditoria dels serveis.
El tenor literal d'aquesta clàusula 13.9 és el següent:
"13.9 AUDITORIES EXTERNES DEL SERVEI
Amb la fi de complementar el seguiment i millora dels serveis de la contracta es preveu que
anualment es porti a terme una auditoria completa dels serveis de recollida de residus i de
neteja viària. Aquesta auditoria serà conduïda per una empresa externa a la concessionària.
Els continguts i extensió d'aquesta auditoria seran acordats en el seu moment i en cada ocasió
per l'ajuntament. El contractista haurà de reservar una dotació anual de 25.000 € per al
finançament d'aquestes auditories tècniques i econòmiques anuals"
Tal com indica el Document de Diagnosi aquesta tercera empresa que s'hauria d’encarregar
tant de les auditories anuals com de les funcions de seguiment i control externalitzades és
l'empresa LOVIC DISSENY Y CONTROL DE SERVEIS URBANS, SL
En relació a la contractació de la referida empresa, el document de Diagnosi assenyala el
següent:
1.Donat que aquesta empresa ha estat contractada per l'empresa concessionària, FCCSA, que
és la que li abona els serveis d'auditoria es donaria un conflicte d'interessos.
2.Així mateix, segons l’opinió de l’autor donat que FCCSA consideraria l’import a abonar a
LOVIC com un cost més que afegeix al seu compte d’explotació, i per tant hi acabaria
repercutint revisió de preus, despeses generals, benefici industrial, a més a més del
corresponent IVA, aquest fet fa que el municipi “adquireixi” el servei a través de la
concessionària amb un sobrecost del 30% respecte si l’hagués adquirit directament al mercat o
hagués utilitzat recursos propis.
Al respecte cal realitzar les següents consideracions.
D’acord amb el contingut de la Clàusula 6.2 dels PCAP l’empresa LOVIC fou adjudicatària del
contracte de consultaria i assistència tècnica per l’elaboració dels plecs tècnics del contracte de
neteja viària, recollida, trasllat de residus urbans i deixalleria de la ciutat i valoració tècnica de
les ofertes presentades, formalitzat en data 19 de setembre de 2008.
D’acord amb la referida clàusula, un tècnic de la referida empresa assessorà al comitè
d’experts que valoració les ofertes que depenien d’un judici de valor.
Així mateix, consta entre la documentació lliurada per l'Ajuntament de Badalona per a la
redacció del present informe jurídic, informe tècnic de 30 de desembre de 2016 amb el següent
objecte: "definició de la relació contractual de l'Ajuntament amb l'empresa LOVIC contractes i
Adjudicacions efectuades a LOVIC"
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En el referit informe es parteix de la clàusula 13.9 dels PPT i per tant de la prestació
d'auditories anuals externes i el seu finançament per part del contractista - dotació anual de
25.000 €.
En la contractació de la referida empresa externa, s'assenyala que es va instruir un expedient
per a convocar a 6 empreses especialitzades per a donar compliment al punt 13
COORDINACIÓ MILOR I CONTROL DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS. Identifica les 6
empreses entre les que es trobava LOVIC. S'indica que cadascuna de les 6 empreses va
presentar oferta sent escollida per la mesa de valoració l'empresa LOVIC. S'identifica la mesa
de contractació i es pot comprovar que els 6 integrants de la mesa eren personal de
l'Ajuntament i en concret del departament de neteja urbana i edificis municipals.
El referit informe tècnic de l’Ajuntament de data 30 de desembre de 2016 porta com a
document annex la notificació practicada a l'empresa LOVIC així com la notificació practicada a
una de les empreses que no resultà escollida. En relació a la notificació practicada a l'empresa
LOVIC cal parar esmen al seu contingut:
"D'acord amb els principis de llibertat, lliure concurrència, transparència i igualtat de tracte
establerts per la llei de contacte del sector públic en que s'efectua una transposició d'aquestes
criteris segons les directives comunitàries.
Vista la presentació de les ofertes presentades per les diferents entitats d'acord amb l'anàlisi
objectiu dels criteris de valoració establerts pel control de qualitat del contracte de neteja de la
via pública, us informem del següent.
Segons la valoració efectuada pel servei tècnic municipal, l'oferta que la vostra empresa va
presentar ha obtingut una puntuació de 80,80 punts la qual cosa conclou que heu estat escollits
atenent a la valoració i ponderació dels criteris objectius que s'incorporen a l'expedient
administratiu.
Per la qual cosa es posarà en coneixement dels fets a l'empresa concessionària Fomento de
Construcciones y Contratas, SA per tal que gestioni la vostra contractació d'acord amb allò que
s'especifica en el plec de prescripcions tècniques particulars del contacte de neteja vigent."
Per tant, val a destacar que hi ha una selecció de l'empresa auditora externa per part de
l'Ajuntament en la que no intervé la concessionària.
A continuació, l'informe tècnic, en consonància a la notificació practicada a l'empresa LOVIC,
indica:
“(...) en data 21 de maig de 2012 es fa un comunicat a FCCSA per tal de què contractés a
l'entitat LOVIC en compliment del punt 13 de PPTP.
L'empresa FCCSA ha normalitzat la seva contractació amb LOVIC mitjançant un número de
comanda d'acord amb les condicions generals dels proveïdors de l'empresa que ho considera
de caràcter contractual"
Per tant l'empresa, seleccionada mitjançant principis de contractació pública - llibertat,
concurrència, transparència i igualtat de tracte- acaba sent contractada per l'empresa
concessionària FCCSA, empresa que li abona els serveis prestats.
Al respecte cal assenyalar que la referida clàusula 13.9 no es desprèn que hagués de ser
l'empresa FCCSA qui hagués de contractar a l'empresa auditora externa. La referida clàusula
permetia clarament que fos l'Ajuntament qui pogués contractar els serveis externs d'auditoria i
acabés repercutint les certificacions d'aquesta a la concessionària per tal que procedís al seu
abonament en compliment d'una obligació contractual.
No obstant, l'opció escollida per l'Ajuntament: tramitar un procediment de contractació per
escollir l'empresa auditora i comunicar a FCCSA que procedeixi a la seva contractació, no té
per què generar – excepte prova fefaent en contrari- un conflicte d'interessos entre ambdues
empreses doncs cal reiterar que en definitiva és l'Ajuntament de Badalona el que ha
seleccionat d'acord amb els principis que regeixen la contractació pública aquesta tercera
empresa i la concessionària assumeix el finançament dels serveis d'auditoria prestat com una
obligació contractual.
Així mateix, consten en el propi document de Diagnosi, els informes emesos per l'empresa
LOVIC que permeten a l'autor de la Diagnosi concloure amb determinats incompliments
contractuals de FCCSA, per tant aquest seria un altre fet que ens permetria considerar la no
existència de conflictes d'interessos entre FCCSA i la mercantil LOVIC.
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Finalment, i en relació a la referida contractació de l’empresa LOVIC, indicar que des de
l’Ajuntament s’argumenta que la seva contractació per FCCSA es basa en la clàusula 13.9 dels
PPTP i que és d’acord amb aquesta clàusula que la concessionària n’ha d’assumir la despesa.
No obstant, resulta sorprenent que LOVIC no es limiti a presentar auditories anuals previstes
en la referida clàusula 13.9 sinó que per aquesta via se li hagin contractat en realitat serveis
d’inspecció, control i seguiment del contracte previstos en les clàusules 13.2 i 13.7 dels PPTP.
D’altra banda, en relació a les afirmacions que es contenen en el document de Diagnosi en
relació a que la contractació per part de l’empresa concessionària de la consultora externa
hauria suposat a l’Ajuntament un sobre cost del 30% respecte si l’hagués adquirit directament
al mercat o hagués utilitzat recursos propis, cal assenyalar el següent.
Tal com s’ha indicat més amunt, la clàusula 13.9 del Plec de prescripcions tècniques particulars
estableix l’obligació per al contractista de reservar una dotació anual de 25.000 € per al
finançament de les auditories tècniques i econòmiques anuals.
Aquesta previsió implica que serà el contractista l’encarregat de finançar i assumir el cost del
servei d’auditoria tècnica i econòmica. La naturalesa de la despesa impossibilita qualsevol
amortització: i) no es tracta d’un bé susceptible d’incloure’s a l’actiu del balanç de la concessió,
ja que no es tracta d’un bé mòbil o immobilitzat ni es tracta d’un actiu corrent o no corrent, sinó
que és un servei puntual que es presta sobre la concessió; ii) el servei d’auditoria no és
susceptible de cap amortització periòdica en el temps atès que en un primer moment no té la
naturalesa d’actiu i ni té un valor inicial i residual com a actiu, no té una projecció econòmica
més enllà d’un any i no es deprecia al llarg del temps.
Per part de FCCSA s’incorpora la despesa d’Auditoria externa del servei dintre del cost anual
del servei com a una partida corresponent a Equips externs. Aquesta inclusió com a equip
extern en l’oferta seria errònia atès que el servei d’auditoria no està configurat com un equip del
servei, sinó com un servei a prestar per un tercer aliè a la contractista.
D’aquesta manera, la despesa repercutida en concepte d’auditoria externa és improcedent
donat que es tracta d’una despesa que havia d’assumir la contractista. I atès que no es tracta
d’una inversió, la quantitat corresponent a les auditories no serà susceptible de ser inclosa
dintre de les revisions de preus previstes als plecs, donat que no es tracta d’un concepte
objecte de facturació per part de la contractista a l’Ajuntament. Per l’exposat, a criteri del que
subscriu aquest sobrecost del 30% que s’indica en el document de Diagnosi no tindria per què
produir-se.
Finalment, cal analitzar en aquest apartat els següents subapartats de la Diagnosi 4.2.1
Resultats de les inspeccions i 4.2.2 Informes sobres els serveis de l’empresa d’inspecció i
control.
En l'apartat 4.2 de la Diagnosi es realitza un anàlisi del resultat de les inspeccions realitzades
per LOVIC. Es constata que l’empresa externa només fa un seguiment parcial dels serveis:
únicament realitza funcions d’inspecció de la part de neteja viària del contracte, per tant es
deixa sense cap tipus d’inspecció la part de recollida de residus i deixalleria. Així i tot, amb les
inspeccions sobre els serveis de neteja de la via pública tampoc s’han inspeccionat tot el
servei, perquè segons LOVIC no es disposava de la planificació i per tant es desconeixien les
rutes assignades i dies de prestació. D’acord amb la Diagnosi, en els informes emesos per
LOVIC entre 2012 a 2015 s’indica que hi ha una sèrie de serveis que no s’han pogut
inspeccionar ja que segons la referida empresa no es disposava de la planificació i per tant es
desconeixien les rutes assignades i dies de prestació tot i que ho havia requerit a l’Ajuntament.
En aquest sentit, cal portar a col·lació l’obligació del contractista establerta en els PPTP
d’implantar tant (i)un sistema informàtic que hauria de permetre conèixer en temps real l’estat
dels recursos empleats al servei així com la planificació i ruta, (ii)com un sistema de control
GPS/GPRS a tots les vehicles utilitzats en la prestació. El no compliment d’aquesta obligació, o
el seu compliment parcial ha generat a judici de qui subscriu i tal com s’indica al Document de
Diagnosi que ni l’empresa externa ni l’Ajuntament disposin de les eines necessàries per
inspeccionar ni correctament ni en la seva totalitat els serveis prestats
Així mateix, d’acord amb el document de Diagnosi es detecta que LOVIC de mode sistemàtic
redacta informes detectant una mitjana del 5% d’incompliments que s’haurien de descomptar
en les certificacions. No obstant, des del Departament de neteja no es realitzen les
corresponents tramitacions. Al respecte s’assenyala: “ arribats a aquest punt, la fiabilitat del
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sistema de certificació és clau. Però el municipi no disposa ni de suficient personal d’inspecció,
ni l’empresa ha implementat el sistema informàtic de control de servei.
(...) Assegurar la fiabilitat del sistema de certificacions, doncs, és un element clau per assegurar
que no hi ha estafa ni malversació de fons públics”
En l’apartat 4.3 s’analitzen els informes emesos per l’empresa LOVIC i es constata que tot i que
en alguns d’aquests informes es detecten diversos incompliments dels serveis i s’indica que les
serveis es troben sobredimensionats, aquests informes no tenen cap conseqüència, és a dir ,
des de l’Ajuntament no es tramita cap mena d’expedient ni tan sols informatiu al respecte.
L’anàlisi dels subapartats 4.2 i 4.3 del Document de Diagnosi en relació a les funcions
d’inspecció, control i seguiment per part de l’empresa LOVIC, a judici de qui subscriu es
desprèn clarament que cal millorar aquestes funcions per tal d’abastar la totalitat del contracte i
exercir les referides funcions d’acord amb l’establert als PPTP:
 tal com preveuen els PPTP s’hauria d’instal·lar i implementar per part del contractista els
sistema informàtic així com un sistema de control per GPS/GPRS a tots els vehicles per tal que
des del serveis tècnics municipals així com per part l’empresa LOVIC es puguin inspeccionar
correctament els serveis.
 les funcions d’inspecció i control haurien d’abastar la totalitat dels serveis prestats i per tant:
neteja de la via pública, recollida de residus i deixalleria, i no únicament via pública.
 un cop més es detecta la necessitat de dotar el Departament de Neteja Urbana i Edificis
Municipals de més recursos humans per tal d’exercir convenientment les funcions d’inspecció i
poder exercir almenys la direcció d’aquestes funcions sobre l’empresa externa. L’òptim exercici
d’aquestes funcions hauria de poder assegurar la fiabilitat del sistema de certificacions.
 Des del Departament de neteja i via pública s’hauria de donar tràmit i almenys obrir els
corresponents expedients informatius davant de possibles incompliments de la concessionària
o bé de possibles incidències que es poguessin detectar en els informes emesos per la
mercantil LOVIC.”
Capítols 5 i 6 DSP. Sistema de retribució del contracte de via pública i aplicació no conforme a
plecs del sistema de retribució
 El Sr. C.M., considera que:
D’una banda, FCC SA aplica el sistema de retribució de manera no conforme amb el sistema
definit en els plecs. Entén que la confusió entre el sistema de retribució mensual per preus
unitaris de la clàusula 14 PPT i la presentació de preus resum (imports) descrits a la clàusula
15 PPT, com si es tractessin dels preus unitaris de la clàusula 14, ha donat lloc a una aplicació
no subjecte als plecs del sistema de retribució del contractista amb una estimació de
sobrefacturació de l’ordre dels 4,5 milions entre juny de 2010 i desembre de 2015.
El Sr. C. interpreta que d’acord amb la fórmula de revisió de preus establerta a la clàusula 14.3
del plec de condicions tècniques, el 85% de l’IPC no es pot aplicar ni als costos de personal, n
a les despeses financeres (amortitzacions i interessos) ni a les despeses generals ni al benefici
industrial. Conclou, que d’acord amb el plec i la llei de contractes del sector públic, els preus del
contracte a revisar únicament poden ser els referits a maquinària i a costos fixos comuns que
no estiguin relacionats amb costos laborals. I proposa una fórmula de revisió que apareix a la
pàgina 75 (il·lustració 21).
Seguidament, fa referència als diferents tipus de preus que apareixen als plecs i estableix que
“els únics preus revisables són els 95 preus unitaris de maquinària, i els preus continguts en el
preu (3), excepte els costos de personal de direcció i la massa salarial de l’antiguitat de la
plantilla”.
Així, el Sr. C. considera que la revisió de preus no s’ha fet d’acord amb allò establert als plecs i
que, a més, s’ha aplicat la revisió a conceptes no revisables com les despeses financeres, de
mà d’obra, a les despeses d’antiguitat del personal i a les despeses generals i al benefici
industrial.
Entén que per la revisió de preus del contracte no s’ha aplicat correctament la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP, en endavant), als que considera que
estarien sotmesos els plecs pel principi de jerarquia normativa. A més, continua analitzant
l’evolució normativa del marc jurídic i fa referència al Reial Decret-legislatiu 3/2001, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP,
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en endavant), que canvia la numeració relativa als articles referents a la revisió de preus (ara,
89 i ss.). I, finalment, cita la disposició final tercera de la Llei 2/2015, de 30 de març, de
desindexació de l’economia espanyola, que dóna una nova redacció a l’article 89 del TRLCSP i
derroga alguns articles de dedicats a la revisió de preus.
Per tant, entén l’autor de la DSP que és evident que tant la legislació vigent en el moment de
l’aprovació dels plecs, com les successives modificacions considera no revisables els costos
financers, les despeses generals ni el benefici industrial. L’únic concepte que passarà a ser
revisable quan s’aprovi el reglament que desenvolupi la desindexació en la revisió de preus és
el cost de la mà d’obra. Però que de moment continua no essent-ho, a excepció d’unes
condicions que no s’han donat en tot el temps de vigència del contracte. I en tot cas en el
contracte és aplicable el redactat vigent el 2009. Per tant no són revisables ni el cost de la mà
d’obra, els costos financers, les despeses generals ni el benefici industrial.
El Sr. C. estableix que FCC,SA, ha considerat preu als efectes de la revisió tot el preu del
servei, la qual cosa seria contrària a l’ordenament jurídic i que aquest fet comportaria un
sobrecost de 3.182.711,55 € entre juny de 2010 i desembre de 2015.
 Per la seva banda, FCC, SA:
Pel que fa al preu del contracte es remet en el seu escrit d’al·legacions a la clàusula primera del
contracte subscrit en data 28 d’abril de 2010 amb l’Ajuntament i a la clàusula 14.1 del plec de
prescripcions tècniques particulars (PPTP) que, d’una banda, defineix el “preu del contracte” i,
de l’altra, explica el pressupost base de licitació, que servirà per fixar el preu del contracte, en
funció de l’oferta del licitador que esdevingui adjudicatari del contracte, així com defineix els
conceptes de despeses generals i benefici industrial.
En definitiva, FCC manifesta d’acord amb els PPTP, que el pressupost base de licitació es
forma a partir del pressupost d’execució material (format per les diferents partides, essent
aquest pressupost la suma representativa de totes aquestes partides). I al resultat s’addiciona
el % de Despeses Generals (que s’aplica a l’import total del pressupost d’execució material), el
% de benefici industrial i després l’IVA (que s’aplica a la suma del pressupost d’execució
material, més despeses generals i benefici industrial).
Així mateix, pel que fa a la retribució al contractista, FCC SA, es remet a la clàusula 14 (sobre
la retribució del contractista) i a l’annex 13 (on hi consten els models de certificació a aplicar)
del PPTP del contracte de referència.
D’altra banda, FCC SA també al·lega pel que fa a la inclusió de les amortitzacions que, a
diferència del que manifesta l’autor de la DSP, s’inclou les amortitzacions que s’han de calcular
a 10 anys i no a 8 com afirma el Sr. C. en el seu informe de DSP. Així, el càlcul de les
amortitzacions a 10 anys, resulta de l’aclariment efectuat pels serveis tècnics de l’Ajuntament a
URBASER, sobre com era possible que si el termini de durada del contracte eren 10 anys el
termini d’amortització fos de 8 anys (ja que aquest fet, plantejava dificultats per l’amortització
dels equips i, la corresponent, revisió de preus), on la resposta de l’Ajuntament va ser que “el
termini d’amortització i finançament dels equips de maquinària i de la campanya informativa de
desplegament de la FORM és de 10 anys”, qüestió que es reprodueix en les pàgines 24 i 25 del
dictamen del Sr. E.I. que aporta FCC SA com a documentació annexa a les seves al·legacions.
Així mateix, pel que fa a les afirmacions que respecte el preu i la retribució al contractista fa
l’autor de la DSP en els capítols 5 i 6 d’aquesta, FCC SA al·lega que l’autor de la DSP intenta
demostrar a través de l’establiment d’una diferenciació intencionada entre el preu del contracte,
el sistema de retribució al contractista i el preu de l’oferta econòmica presentada per FCC, que
les certificacions realitzades no han estat les establertes pel PCA i el PPTP i que,
posteriorment, la seva aplicació a la revisió de preus ha portat com a conseqüència una
situació de cobraments fraudulents per part de FCC. Segons FCC SA, l’autor de la diagnosi
basa aquesta teoria en la separació dels conceptes “preu del contracte basat en preus unitaris”
vs. “contingut del projecte tècnic” i, intenta descarregar els conceptes de A+F, DG i BI en les
certificacions. A partir d’aquí -diuen- formula un sistema matemàtic basat en la seva teoria i
s’inventa una fórmula “unificada” que no es correspon amb el previst als plecs del contracte i
intenta confondre el lector distingint allò especificat en dos articles del PPTP, l’article 14
(sistema de retribució) i l’article 15 (contingut del projecte tècnic).
FCC SA, conclou d’acord amb el catedràtic de dret administratiu, Sr. E.I., que el text de l’article
15 PPTP està dedicat al “contingut del projecte tècnic” i fa referència a l’obligació dels
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contractistes (tot i que segons el catedràtic, hauria de dir “licitadors, a la vista de l’obligació que
s’hi regula) de presentar un estudi econòmic en el que les despeses hauran de dividir-se en
quatre tipus de preus. De la lectura del contingut dels quatre preus s’entén, d’acord amb el
catedràtic, que no estem davant del “preu del contracte” si no davant preus “parcials” o
“sectorials”, que es poden abastar a partir de l’oferta global realitzada pel licitador i amb
l’objectiu principal de que els serveis tècnics municipals puguin realitzar comparacions entre els
diferents preus també parcials o sectorials oferts per hipotètics licitadors.
Tot això –acaba- tenint en compte que després haurà d’afegir-se el BI i l’IVA en els
percentatges corresponents. Per tant, entenen –contràriament a l’autor de la DSP- que aquesta
descomposició de preus està destinada a formar part de l’estudi econòmic que ha de presentar
el licitador.
Sobre la revisió de preus del contracte, FCC SA, parteix de la base que el preu de l’oferta
econòmica és, d’acord amb l’article 14.1 del PPTP “el que constitueix la retribució anual del
contractista” amb tots els seus components sense excepció i, en conseqüència, incloent les
despeses generals, el benefici industrial i la mà d’obra. Es remet, en aquest punt al capítol II de
la Llei 30/2007, de 30 d’octubres, de contractes del sector públic (articles 77, 78 i 79) i entén
que els plecs han optat, entre les dues possibles modalitats de revisió –índex o fórmula- per
l’aplicació d’un índex. Concretament, és el 85% de l’IPC Català aplicant la fórmula matemàtica
(que no fórmula d’obtenció del coeficient de revisió) que apareix a la clàusula 26 del PCAP.
En aquest sentit, destaquen el que estableix el dictamen del catedràtic de dret administratiu de
referència, en la seva pàgina 38.
Pel que fa a les afirmacions de l’autor de la DSP d’aplicació errònia dels percentatges de DG i
BI als costos financers de les inversions realitzades i que, per tant, FCC SA, ha facturat i cobrat
1.040.637,41 € injustificadament. FCC SA, al·lega que la clàusula 14.2 PPTP no estableix la
prohibició d’aplicar els percentatges de DG i BI. De fet, al·leguen que la clàusula citada
estableix que “Els tècnics de l’ajuntament responsables del servei emetran de mutu acord amb
els responsables de l’empresa l’ordre de facturació mensual, d’acord amb el model de
certificació que s’adjunta com a annex 13”. En el qual annex, els coeficients corresponents a
DG i BI s’apliquen immediatament després de sumar els conceptes d’amortització i finançament
del material i dels serveis al sumatori de cost directe del servei.
A més, sobre l’afirmació de l’autor de la DSP que “el benefici obtingut de finançar la inversió ja
es repercuteix a l’Ajuntament via els interessos financers”, FCC SA, al·lega que aquesta partida
correspon a la simple transposició al cànon anual dels interessos carregats en compte pel
desemborsament inicial de capital corresponent a la compra de maquinària i altres inversions
del contracte.
Pel que fa l’afirmació de la revisió de preus en terminis no previstos, FCC SA que ha aplicat el
que estableix l’article 14.3 del PPTP.
Finalment, pel que fa a l’aplicació de la revisió de preus a conceptes no revisables, FCC SA es
remet, bàsicament, a les conclusions PRIMERA a SISENA del dictamen emès pel catedràtic de
dret administratiu, el Sr. A.I. i a les que farem referència a continuació.

El dictamen aportat per FCC, SA, del catedràtic de Dret administratiu, Sr. A.E.I. presenta
de forma succinta les següents conclusions (punt IX del dictamen emès):
1ª. Que en les revisions de preus del contracte de neteja viària, recollida i transport de residus
sòlids urbans i deixalleries, practicades fins ara s’ha respectat escrupolosament allò previst a la
clàusula 26 del plec de clàusules administratives particulars i la clàusula 14.3 del plec de
prescripcions tècniques particulars del contracte (clàusules que regulen la revisió de preus).
Per tant, entén que, en aquest context, és adequat que a la revisió de preus s’hagi tingut en
compte el cost de la mà d’obra, els costos financers i el benefici industrial, que són els
conceptes discutits a la DSP.
Concretament, diu que la pràctica seguida respon als models de certificació que conté l’annex
13 del PPTP, on s’indica com s’arriba a la suma dels “costos directes” (per agregació del cost
de personal, de la maquinària, de despeses diverses tenint en compte els possibles
descomptes) sumant-se a aquest l’amortització i finançament i l’amortització i finançament dels
serveis. Sobre això opera la referència a l’increment de l’IPC (referència a la revisió de preus)
sumant-se, després, les despeses generals (5%), el benefici industrial (6%) i l’IVA (7% o el
coeficient que en cada moment indiqui la norma tributària aplicable).

Junta de Govern Local. Sessió núm. 21 / 25-09-2017

28

Secretaria General

D’altra banda, cal destacar per ser un aspecte controvertit a la DSP, que en el punt VI del seu
dictamen, el Sr. E.I., ja posava de manifest que l’article 78.1 de la LCSP de 2007 (norma
aplicable al contracte de referència) estableix que la revisió de preus, si és procedent “es durà
a terme mitjançant l’aplicació d’índex oficials o de la fórmula aprovada pel Consell de Ministres
previ informe de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat per a cada tipus
de contracte”. Així mateix, al·lega que aquesta previsió normativa és confirmada pel contingut
de l’article 77.3 LCSP que remet al PCAP o al contracte el detall de la “la fórmula o sistema de
revisió aplicable” i el mateix s’indica en l’article 79.3, amb la mateixa disjuntiva entre “l’índex o
la fórmula de revisió”.
El Sr. E.I. estableix, per tant, que la LCSP de 2007 només conté la prohibició de tenir en
compte el cost de la mà d’obra, els costos financers, les despeses generals o d’estructura i el
benefici industrial per les revisions de preu basades en fórmules, no per les revisions de preu
basades en índex. Així, el paràgraf primer de l’article 79 LCSP ho estableix, segons l’autor del
dictamen, sense lloc a dubtes:
“Les fórmules que s’estableixen reflectiran la ponderació en el preu del contracte dels materials
bàsics i de l’energia incorporats al procés de generació de les prestacions objecte del mateix.
No s’inclouran en elles els cost de la mà d’obra, els costos financers, les despeses generals o
d’estructura ni el benefici industrial”.
Entén, el catedràtic de dret administratiu, que el mandat legal és clar i que la prohibició és
aplicable a les “fórmules” i no a les revisions de preu basades en “índex”.
A més, posa de manifest que aquesta distinció entre “fórmules” i “índex” es mantén en el dret
vigent avui dia. L’article 89 de la TRLSCP en la redacció donada per la Llei 2/2015 de
desindexació de l’economia espanyola (tot i que no resulta aplicable al contracte de referència
resulta confirmatori), suprimeix la revisió de preus dels contractes conforme a índex generals,
però “permet la utilització d’índex mensuals de preus dels components bàsics de costos” que
serien inclosos “en les fórmules tipus de revisió de preus dels contractes” (art. 89.8 TRLCSP en
la nova redacció i amb idèntic sentit en el Projecte de Llei de contractes del sector públic en el
seu article 103.8) i la recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de 19
de maig de 2015 ha indicat, diu, que pels contractes de les administracions públiques als que
no s’apliquin les fórmules polinòmiques de revisió de preus dels contractes establertes al Reial
Decret 1359/2011 (que regula la revisió de preus dels contractes d’obra i els contractes de
subministrament de fabricació d’arrendament i equipament de les administracions públiques) no
cabrà la utilització d’índex generals però “sí s’admet la revisió de preus amb base a índex
específics, així com també s’admet que s’apliquin varis índex específics, en el qual cas estarem
davant d’una fórmula...”.
I, finalment, afirma en aquest punt el catedràtic de constant referència que sota l’aparença de
fórmula el que contenen els plecs del contracte és una mera referència a l’aplicació del 85% de
l’IPC, o sigui un índex. Entén l’autor del dictamen que, tot i que era innecessari, l’autor dels
plecs ha transcrit, simplement, l’operació matemàtica que hauria de realitzar-se pels serveis
administratius per aplicar el 85% de l’IPC quan procedeixi dur a terme la revisió de preus
prevista contractualment. I, així és com connecten els plecs amb el que estableix l’article 78.3
LCSP de 2007 (normativa aplicable al contracte de referència) que indicava:
“Quan l’index de referència que s’adopti sigui l’Índex de Preus al Consum elaborat per l’Institut
Nacional d’Estadística o qualsevol dels índex dels grups, subgrups, classes o subclasses que
en ell s’integren, la revisió no podrà superar el 85 per cent de variació experimentada per
l’índex adoptat”.
2ª. Que els plecs del contracte de referència, per tant, no s’oposen –pel que fa a la revisió de
preus- al que regula la Llei de contractes del sector públic de 2007, que conté dos sistemes de
revisió de preus, per índex o per fórmules.
En la revisió mitjançant l’Índex de Preus de Consum (sistema previst en els plecs) la Llei de
contractes ordena que la revisió no podrà superar el 85 per cent de variació experimentada per
aquest índex. I aquest límit percentual és respectat pels plecs.
3ª. La aparent fórmula que contenen els plecs no és, en realitat, res més que el conjunt
d’operacions matemàtiques que hauran de realitzar-se per aplicar en la revisió de preus l’IPC i
per un 85% d’aquest, per la qual cosa plecs i Llei estan en plena sintonia.

Junta de Govern Local. Sessió núm. 21 / 25-09-2017

29

Secretaria General

4ª. El preu que ha de ser revisat, segons el que preveuen els plecs, és el preu d’adjudicació, el
preu definitiu o la retribució del contractista, segons les diferents expressions que serveixen per
referir-se a aquest.
Aquest concepte de preu es correspon amb la definició de preu de l’article 89 TRLCSP, en la
redacció donada per la Llei 2/2015, de desindexació de l’economia espanyola. I, també és el
concepte de preu que té el Projecte de Llei de contractes del sector públic aparegut el
desembre de 2016.
Sobre aquest preu és sobre el que s’aplica l’índex de revisió de preus previst en els plecs
contractuals.
5ª. El dictamen conté menció a diferents sentències del Tribunal Suprem que es refereixen als
plecs contractuals com a “Llei del contracte”.
L’oferta econòmica del concessionari es va atendre al que indicaven els plecs i estava
decisivament influenciada per l’extensió de la revisió de preus en els termes establerts en
l’anterior conclusió del dictamen.
6ª. Una important matisació al règim jurídic de la revisió de preus fins ara establert es troba a la
Llei 2/2015, citada més amunt, que modifica diversos articles sobre la revisió de preus
continguts en el TRLCSP aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011.
La Llei 2/2015 en la seva disposició transitòria (única) ordena als contractes sotmesos al
TRLCSP, que segueixin regint-se per allò establert als seus “plecs” (el cas d’aquest contracte)
mentre només en aquells contractes en els quals la convocatòria del procediment d’adjudicació
s’hagués publicat després de l’entrada en vigor del reial decret a què es refereix l’article 4 de la
Llei 2/2015, s’aplicaria la nova reglamentació continguda en l’article 89, modificat, del TRLCSP,
la qual cosa deixa fora de les noves prescripcions sobre la revisió de preus al contracte de
referència, la convocatòria del procediment d’adjudicació del qual va tenir lloc el 2009.

Per la seva banda, el cap Departament de Neteja Urbana i Edificis Municipals i el cap del
Servei de Via Pública i Mobilitat posen de manifest en l’informe que consta en l’expedient
administratiu de referència:
Pel que fa a la “retribució del contractista” (apartat 5.2 DSP) l’afirmació que efectua la diagnosi
al segon paràgraf de l’apartat, pàg. 69, en el sentit que “En cap cas es diu (al PPTP) que sobre
l’amortització s’hi hagi de carregar despeses generals o benefici industrial, sinó que s’ha de
garantir que s’amortitza la inversió. En en tot cas el “Benefici” del finançament de la inversió ja
es fa a través del pagament dels corresponents interessos.” És una interpretació contraria a la
que manté aquesta Administració.
Els tècnics municipals entenen que el PPTP no diu expressament que sobre l’amortització s’hi
hagi de carregar les Despeses Generals, però tampoc diu el contrari. L’annex 13 del PPTP no
indica taxativament que això no sigui així, sinó que computa l’amortització i el finançament
després dels costos directes d’explotació i sobre això, li carrega les Despeses Generals i el
Benefici Industrial. Tant l’estudi econòmic efectuat per l’Ajuntament previ a la licitació i que
justifica el preu de licitació, com la oferta del contractista es troben calculades d’aquesta forma.
Pel que fa al segon paràgraf de la pàgina 71 de la DSP sobre que els percentatges de
Despeses Generals i el Benefici Industrial del contracte són molt elevats respecte els preus de
mercat, pròxims al 5%. Els tècnics al·leguen que la llei de contractes vigent en el moment de
l’adjudicació d’aquest contracte, fixava com a màxim un 13% en concepte de Despeses
Generals i un 6% en concepte de Benefici Industrial. Per tant, un 19%. El percentatge del
contracte de FCC SA es troba actualment sobre la mitjana del preu establert per llei i, per tant,
dintre dels marges legals.
Pel que fa a les manifestacions de l’autor de la diagnosi sobre la “fórmula” de revisió de preus,
els tècnics municipals entenen que l’autor de la diagnosi fa referència a les fórmules de tipus
polinòmic, i no als conceptes revisables que és el que contempla el PPTP, és a dir el P 0, el
preu de la contracte.
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Índex de Preus al Consum Català elaborat per l’INSTITUTO NACIONAL de
ESTADÍSTICA del mes de la licitació”
Índex de preus al consum Català aplicable a l’1 de gener de l’any corresponent.
Preu de l’oferta econòmica.
Preu de l’oferta revisat a l’any que correspongui.

Els tècnics municipals, a més afegeixen que, aquest mateix criteri de revisió de preus sobre el
total del preu de l’oferta econòmica també és aplicat en molts altres contractes de neteja i
recollida signats durant aquells anys, entre ells el de la ciutat de Barcelona.
Les consideracions que es puguin desprendre de una altra fórmula no es consideren, per part
dels tècnics municipals, per entendre que no correspon (en aquest sentit, la fórmula que l’autor
proposa a l’apartat 5.4 DSP com un aclariment de la forma de retribució del contractista
consideren que no s’ajusta a les indicacions del PPTP).
Pel que fa a l’apartat 5.5 DSP, els tècnics municipals consideren que indueix a error en no tenir
present la clàusula 14.2 del PPTP que relaciona els preus contractuals amb els preus de
l’oferta presentada pel contractista d’acord amb les indicacions de la clàusula 15 i els formats
annexes a aquesta clàusula (Annex 14.2). En aquest apartat s’observa clarament la
repercussió de les Despeses Generals i el Benefici Industrial sobre qualsevol import del
contracte.
En quan a l’afirmació de l’autor de la DSP sobre que “En les propostes de certificacions
elaborades per FCC SA i aprovades pel cap del servei no s’aplica el sistema de retribució
establert en el plec de condicions tècniques sinó que es fa una adaptació que és molt favorable
a FCC SA i que signifiquen un increment de la despesa per l’Ajuntament per la realització del
servei.”, entenen els tècnics que l’afirmació és errònia atès que el canvi en la certificació no
comporta cap increment de preus (ja que ni la pròpia diagnosi ho ha pogut calcular), i es
derivada de la voluntat municipal d’aplicar el mecanisme de descomptes per incompliment dels
control de qualitat previst en el plec de condicions. No és cert que aquest canvi suposi una
situació desfavorable vers l’Ajuntament i entenen que tampoc es demostra.
En quant a l’apartat 6.1 de la DSP, els tècnics municipals repeteixen que l’aplicació de
Despeses Generals i Benefici Industrial a les amortitzacions ja es troba recollit tant en l’oferta
adjudicada com en el propi estudi econòmic de l’Ajuntament. A més, també s’especifica en el
sistema de certificació del punt 14.1 del PPTP, on el “preu 5” és la suma dels quatre preus
anteriors o el “Total”. La proposta de fórmula unificada que fa l’autor de la DSP (apartat 5.4)
és en realitat un nou mecanisme de càlcul del preu del contracte que no es correspon amb els
PPTP. Per tant, la conclusió d’uns 1.040.637,31 € de sobrecost, l’entenen errònia.
L’afirmació conforme el tipus d’interès aplicat al finançament és motiu suficient de retribuir el
benefici que ha de gaudir el contractista per la liquidació de les inversions adscrites al
contracte, entenen els tècnics que no és correcta. El fet de sol·licitar l’adquisició de gran
quantitat d’equips i maquinària, constitueix un servei addicional que l’Ajuntament sol·licita al
contractista i està motivada per la decisió de l’equip de govern de no utilitzar el finançament
propi i optar per la compra finançada pel contractista, el qual en el seu cas, haurà d’endeutar-se
amb les corresponents entitats financeres per poder adquirir el material a un tipus d’interès
determinat. Per tant, el tipus d’interès indica el cost del finançament que suporta el contractista
davant les entitats financeres o retribueix el preu del diner corresponent a la inversió efectuada
per mitjans propis, si s’escau. El tipus d’interès aplicat per FCC en els seus estudis econòmics
és d’un 2,57% i per tant ajustat al preu del diner de l’any 2009. Val a dir que l’Euribor a l’any
2008 va tancar al 3,13%, de manera que un tipus d’interès al 2,57% ja era un risc calculat en el
moment d’efectuar l’oferta i, per tant, no es pot considerar un possible benefici, malgrat que
finalment ho hagi estat, sinó com una repercussió del cost del finançament de les inversions
que ha d’assumir l’empresa contractista i sobre el qual té dret d’aplicar els seus marges
d’operació i beneficis, tal com havia previst l’Ajuntament en els seus propis estudis previs.
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En quan a l’aplicació de les revisions de preus en períodes no previstos, els tècnics municipals
coincideixen amb les al·legacions de FCC SA, en quan a què les revisions de preus s’han
aplicat en els terminis previstos pel PPTP (s’aporten documents amb l’escrit d’al·legacions per
tal de justificar-ho). Entenen que l’autor de la DSP no ha pres en consideració aquesta els
informes que consten en l’expedient de contractació o que els ha obviat expressament.
Finalment, pel que fa l’aplicació de la revisió de preus a conceptes no revisables (apartat 6.3
DSP), els tècnics municipals entenen que l’autor de la DSP fa una interpretació equivocada de
l’article 79 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP), que diu
que “Les fórmules que s’estableixin han de reflectir la ponderació en el preu del contracte dels
materials bàsics i de l’energia incorporats al procés de generació de les prestacions objecte del
contracte. No s’hi han d’incloure el cost de la mà d’obra, els costos financers, les despeses
generals o d’estructura i el benefici industrial.”, i per tant aquest redactat fa referència a les
fórmules del tipus polinòmic i no als concepte revisables que s’ha emprat, d’acord amb el
PPTP. Consideren que la fórmula del PPTP no contempla cap coeficient específicament lligat a
les despeses de personal, als costos financers, a les Despeses Generals o d’estructura o al
Benefici Industrial i aplica un coeficient per la globalitat del preu del contracte i, per tant, no
s’està efectuant cal irregularitat ni en la fórmula ni en la seva aplicació.
 D’altra banda, la cap del Servei de Contractació entre l’1 de juliol de 2016 i el 14 de febrer
de 2017, la Sra. M. Elvira Olarte Soto:
Posa de manifest en el seu informe de data 25 de gener de 2017 -entre d’altres- que malgrat
l’adequació formal de les revisions de preus tramitades i aplicades al contracte vigent de
referència (“lex privata inter partes”), entén que tant la doctrina com reiterada jurisprudència
determinen de forma unànime i contundent els conceptes i aspectes que integren els preus
descompostos que s’inclouen en els contractes, en els quals poden incidir índex i revisions de
preus. Així, entén que no es pot incloure en el sistema de revisió de preus ni la mà d’obra ni els
costos financers ni les despeses generals d’estructura i el benefici industrial (cita dictàmens de
Juntes Consultives –informe 20/2008, de 24 de setembre, de la Junta Consultiva d’Aragó i
2/2011, de 14 d’abril, de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Catalunya –entre
d’altres-).
Entén la cap del Servei en el moment de la instrucció d’aquest expedient informatiu, que en el
contracte de referència hi ha una estructura de costos prevista que descompon el preu total del
contracte en preus parcials referits a despeses d’amortització, despeses directes que inclouen
personal (cost de mà d’obra directe) i despeses d’infraestructura. Però, en canvi, la revisió de
preus, segons índex correcta i reglamentàriament aprovat, s’aplica a la totalitat del preu, per la
qual cosa considera que podria haver-hi una presumpció d’aplicació incorrecta en conceptes
expressament exclosos per Llei.
 D’altra banda, la cap del Departament Central de Contractació en el moment de
l’adjudicació del contracte, la Sra. Carme Lucena Cayuela manifesta en la seva compareixença
en seu municipal que:
Va haver-hi un canvi significatiu en la normativa l’any 2007 en matèria de revisió de preus. Per
tant, era d’aplicació la Llei de Contractes del 2007 (hi havia hagut modificacions l’any 2008 però
no afectaven, afectaven només al tema de recursos, a l’òrgan independent...). Així doncs, diu,
es venia d’aquell canvi normatiu que, entre d’altres coses, establia que en la revisió de preus si
anava per IPC hi havia conceptes que no eren revisables i, per tant, no es podia aplicar el
100% de l’IPC sinó només el 85% de l’IPC. Si no recorda malament, posa de manifest que la
clàusula del plec va sortir amb la transcripció de l’article 77. De manera que hi havia d’haver
aquest corrector del 85%. De fet, diu, com ja apunta el dictamen del catedràtic de dret
administratiu, Embid Irujo –al que va tenir accés durant el tràmit d’audiència corresponent- al
plec no s’estableix una fórmula polinòmica, d’allà no s’extreu un coeficient a aplicar sobre un
import, el que passa és que hi havia una certa tendència a parlar-se de fórmula però no deixa
de ser la manera com s’aplicarà aquell 85%.
En quant a les manifestacions del Sr. C. sobre la revisió de preus, la Sra. Lucena diu que cal
que es miri quina és la normativa que li és d’aplicació al contracte, perquè des del seu punt de
vista el Sr. C. va més enllà, entén que és la seva interpretació, però l’Ajuntament ha anat a
l’una des de que es va fer el contracte, en què li era d’aplicació la Llei del 2007, que deia que si
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era l’IPC, màxim s’aplicava el 85%. Ella considera que el Sr. C. va més enllà i barreja les
normatives d’aplicació.
Pel que fa a l’informe del catedràtic de dret administratiu E.I., que consta en l’expedient, la Sra.
Lucena diu que el veu totalment objectiu i que fa una lectura, una interpretació de la clàusula de
revisió de preus que hi ha al plec, correcte, amb la que coincideix.
 D’altra banda, el Sr. V.G.G., administrador de l’empresa LOVIC manifesta en la seva
compareixença en seu municipal:
En quan a la fórmula de revisió de preus, que LOVIC va presentar quatre fórmules de revisió de
preus diferents i que el Departament de Contractació els va trametre la que ells van valorar
com a més idònia entre aquelles, que consistia en aplicar el 85% de la variació de l’índex de
preus de consum, no recorda si el català o l’espanyol, sobre tot el preu del contracte.
A la pregunta de l’instructor sobre si aquesta aplicació és correcte, el Sr. G. diu que això és el
que es va convenir. Manifesta, a més, que hi ha altres ajuntaments que el que fan és aplicar
una fórmula de revisió de preus per tot el contracte. Amb aquesta fórmula del 85% el que
s’intentava era establir una part no revisable lligada a l’actualització de balanços, o sigui que no
es revisessin a l’alça les inversions. Realment amb l’estructura econòmica dels serveis de
neteja i recollida el 15% sol coincidir bastant amb les inversions.
A la pregunta de l’instructor sobre si ha tingut coneixement de l’informe del Sr. C., el Sr.G. diu
que sí.
(…) L’instructor li fa saber al Sr. G. que el Sr. C. diu en el seu informe que aquest 85% no s’ha
d’aplicar sobre el total del contracte si no que s’ha de treure la part de benefici industrial,
despeses generals i despeses de personal i li demana la seva opinió, el Sr. G. diu que li sembla
que el Sr. C. fa una interpretació de la Llei de Contractes però que realment el redactat de la
Llei de Contractes no ho diu exactament. Simplement el que diu és que no pot ser que l’índex
que s’apliqui inclogui una variació per la massa salarial, per les despeses generals i pel benefici
industrial.
(…).
 Finalment, l’informe de conclusions emès pels advocats J.R.C., M.S.S i J.M.M. de Bel
Advocats, posa de manifest de forma literal:
“II.- SOBRE LA RETRIBUCIÓ DEL CONTRACTISTA.
Un dels retrets importants que en la Diagnosi es fa de l’execució del contracte de concessió per
a la prestació del servei de recollida de residus i neteja viària és l’aplicació que es fa del règim
de retribució del contractista (epígrafs 5 i 6 de la Diagnosi).
Les conclusions a què arriba la Diagnosi en relació a l’aplicació del règim de retribució del
contractista, que contempla tant la prescripció 14 del plec de prescripcions tècniques particulars
del contracte (en endavant, PPTP), com les clàusules 23 a 26 del plec de clàusules
administratives particulars del contracte (en endavant PCAP) és que, en les corresponents
certificacions, s’ha aplicat de forma impròpia els percentatges corresponents de despeses
generals i benefici industrial (en endavant, DG i BI, respectivament) als costos financers.
També que s’ha aplicat la revisió de preus a conceptes del preu que, segons la Diagnosi, no
serien susceptibles de revisió (costos financers; costos de mà d’obra; costos d’antiguitat del
personal; despeses generals i benefici industrial).
Es senyala també que aquesta revisió de preus no s’ha aplicat en els terminis que determinen
el plec. En aquest sentit, s’afirma que, tota vegada que el contracte es va formalitzar el 28
d’abril de 2010, amb efectes de l’1 de juny de 2010, la primera revisió de preus correspondria
l’1 de juny de 2011 i posteriorment cada 1 de gener, segons la condició 14 del PPTP i la
clàusula 26 del PCAP).
Tanmateix, es senyala en la Diagnosi, segons les dades a què ha tingut accés el Sr. C., la
primera revisió s’hauria produït el desembre de 2012, deixant-se de realitzar el gener de 2013,
tornant-se a aplicar el següent mes de febrer d’aquell any, realitzant-se també revisions
posteriorment el setembre de 2013, maig de 2014 i abril de 2015.
Segons la Diagnosi, en el cas que s’hagués aplicat la revisió de preus en el moment que
corresponia, FCC podria haver reclamat fins 1.813.268,79 € més del que va percebre per les
revisions realment efectuades, en el benentès, precisa el Sr. C., que aquests càlculs s’han fet
aplicant la revisió a conceptes que, segons ell, no serien revisables.
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En definitiva, segons la Diagnosi, aquesta aplicació, al parer del Sr. C. errònia, del règim de
retribució del contractista que senyalen els plecs hauria suposat un menyscapte per
l’Ajuntament de Badalona de 4.510.608,89 €, segons el següent desglossament:
Aplicació de DG i BI als costos financers........................1.040.637,31 €
Aplicació de la revisió de preus als costos financers..........417.386,53 €
Aplicació de la revisió de preus al cost de la mà d’obra 2.392.793,91 €
Aplicació de la revisió de preus als costos d’antiguitat........287.242,03
Aplicació de la revisió de preus a les DG i BI....................372.549,11€
Total......................................................................4.510.608,89 €
De cara a analitzar la correcció o no d’aquestes afirmacions i conclusions exposades en la
Diagnosi es tractarà en aquest dictamen de forma diferenciada els dos grans retrets que
realitza la Diagnosi a l’aplicació del règim de retribució del contractista en l’execució del
contracte que aquí ens ocupa:
a.L’aplicació de DG i BI a las amortitzacions que ha de fer front el contractista per a
l’establiment del servei i
b.L’aplicació de la revisió de preus a conceptes retributius on no pertocaria realitzar aquesta
revisió
En relació a la primera qüestió suscitada per la Diagnosi (la procedència o no d’incrementar
amb les percentatges corresponents a DG i BI la partida corresponent a a les amortitzacions
corresponents a les despeses per posar en marxa els serveis) pertocarà primerament aturarnos en el règim de retribució de FCC, que contemplen els plecs del contracte, tenint present
també el que disposa la legislació sobre contractació pública aplicable al referit contracte: la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic i el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre.
Caldrà tot seguit analitzar si ha estat o no correcte aquesta aplicació dels percentatges a DG i
BI a les amortitzacions abans referides. En el segon cas, caldrà analitzar quines conseqüències
pot tenir aquesta inadequada execució del contracte, en aquest punt, si seria conforme a dret
l’exigència de restitució de les quantitats indegudament satisfetes al contractista, i què pot fer
l’administració municipal davant aquesta situació.
En relació al segon retret formulat, l’aplicació de la clàusula de revisió de preus a conceptes
retributius, que, segons la Diagnosi, no serien revisables, caldrà veure si aquesta afirmació de
la Diagnosi es pot compartir.
En aquest sentit s’analitzarà si la revisió de preus practicada respon al que disposen les
clàusules que contemplen tant el PCAP com el PPTP, sobre aquesta qüestió; si aquestes
clàusules són curoses amb la legislació aplicable i, segons quines siguin les conclusions
arribades en relació als expressats punts, què pot fer l’administració municipal i si es pot
compartir l’afirmació formulada pel Sr. C. sobre la procedència de que la FCC retorni a
l’Ajuntament quantitats indegudament percebudes per aquest concepte.
Senyalades les anteriors qüestions passem pot seguit a analitzar, en els termes exposats, la
procedència o no de que l’Ajuntament hagi conformat i aprovat certificacions o factures emeses
pel contractista en les que s’incrementa amb els percentatges corresponents a DG i BI les
amortitzacions corresponents als costos d’establiment del serveis (maquinària, mitjans i
instal·lacions afectes a la prestació del servei.
1.- Sobre la procedència o no d’aplicar els percentatges de DG i BI a les amortitzacions
corresponents als costos d’establiments dels servei.
1.1- El règim de retribució del contractista que contemplen els plecs.
La prescripció 14.1 del PPTP senyala en relació al preu del contracte el següent:
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La prescripció 14.2, per la seva banda, senyala que “[l]a retribució ha de permetre l’amortització
durant el termini de la concessió del cost de l’establiment dels serveis i de l’adequació de les
instal·lacions, cobrir les despeses d’explotació i obtenir un marge normal de benefici industrial”
Pel que fa a la forma de retribució del contractista la referida prescripció 14.2 senyala que es
portarà a terme d’acord amb les certificacions dels serveis que s’emetran i abonaran de forma
mensual. S’afirma, en aquest sentit, que la retribució es realitzarà contra la presentació de les
factures per part del contractista corresponents a neteja viària, recollida de residus i deixalleria.
L’Ajuntament abonarà les referides factures, senyala aquesta prescripció, en els termes de la
Llei de Contracte del Sector Públic i normes internes de la Intervenció Municipal.
S’afirma també que els tècnics de l’Ajuntament responsables del servei emetran de mutu acord
amb els responsables de l’empresa l’ordre de facturació mensual, d’acord el model de
certificació que s’adjunta com annex 13.
Un cop conformada la certificació, l’empresa podrà facturar. Cal entendre, encara que el PPTP
res no digui, que el pagament de les referides factures es realitzarà d’acord amb el que disposa
el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals (en endavant, TRLHL), aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març i el Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
En conseqüència l’esmentat pagament es portarà a terme previ l’acord de l’Ajuntament de
reconeixement i liquidació de la corresponent obligació i d’ordenació d’aquell pagament d’acord
amb el que disposen els article 185 i 186 del TRLHL i 58 a 62 del Reial Decret 500/1990.
De les senyalades previsions del PPTP es poden arribar a algunes conclusions:
Primer, el PPTP recull per a la retribució del contractista en aquest contracte per a la prestació
de serveis públics (deixem estar ara si és un contracte de concessió o un contracte de serveis)
el model de certificació, que el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques (en endavant, RGLCAP), aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre en aquest cas d’aplicació, contempla pels contractes d’obres.
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En aquest sentit, l’article 131 de l’esmentat reglament, de caràcter bàsic quan afecta als
contractes d’obra, segons senyala la disposició final primera del RGLCAP, estableix
textualment:
“Se denominará presupuesto de ejecución material el resultado obtenido por la suma de los
productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas.
El presupuesto base de licitación se obtendrá incrementando el de ejecución material en los
siguientes conceptos:
1.Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los siguientes
porcentajes aplicados sobre el presupuesto de ejecución material:
a)Del 13 al 17 por 100, a fijar por cada Departamento ministerial, a la vista de las
circunstancias concurrentes, en concepto de gastos generales de la empresa, gastos
financieros, cargas fiscales, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, tasas de la
Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el costo de las obras y demás
derivados de las obligaciones del contrato. Se excluirán asimismo los impuestos que graven la
renta de las personas físicas o jurídicas.
b)El 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del contratista.
Estos porcentajes podrán ser modificados con carácter general por acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos cuando por variación de los supuestos
actuales se considere necesario.
2.El Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra, cuyo tipo se aplicará
sobre la suma del presupuesto de ejecución material y los gastos generales de estructura
reseñados en el apartado 1”
El pressupost base de licitació serà doncs, segons coincideixen la prescripció 14 del PPTP i
l’article 131 del RGLCAP, la suma del pressupost material d’execució del contracte amb les DG
i BI.
L’esmentat article 131 senyala que aquests dos darrers conceptes es calculen a partir d’un
percentatge sobre el pressupost material d’execució senyalat (entre el 13 i el 17 % en el cas de
les DG i el 6% en el cas del BI ).
En la prescripció 14 es senyala idèntic percentatge per calcular el BI però, com senyala
encertadament la Diagnosi, res no es diu sobre el percentatge que sobre el pressupost material
d’execució ha de suposar el concepte de DG, per be que, segons s’afirma en l’informe del Sr.
C. , FCC en la seva oferta va senyalar, com a millora, l’establiment d’un BI del 2,5 % del
pressupost d’execució material del contracte i d’un 8% pel que fa a les DG.
En tot cas, en les certificacions que s’emeten s’inclou una partida relativa a l’amortització i
finançament dels serveis implantats (maquinària i instal·lacions afectes als serveis) per part del
contractista. No es pot confondre aquest concepte amb les despeses financeres i
amortitzacions pròpies de l’estructura del contractista, no pas de la implantació del servei, que
formen part de les DG.
La pregunta que cal formular-se és si aquest concepte retributiu pot considerar-se part del
pressupost material d’execució del contracte.
La Diagnosi vincula aquest concepte retributiu de les amortitzacions del cost de la implantació
dels serveis amb la clàusula 14.2 abans transcrita (La retribució ha de permetre l’amortització
durant el termini de la concessió del cost de l’establiment dels serveis i de l’adequació de les
instal·lacions, cobrir les despeses d’explotació i obtenir un marge normal de benefici industrial).
Senyala en aquest sentit l’esmentat informe:
“A més del preu del contracte, la clàusula 14.2 estableix que al contractista també se l'hi ha de
realitzar una remuneració que li permeti cobrir les despeses de les inversions realitzades, si és
el cas:
«la remuneració ha de permetre amortitzar durant el termini de concessió del cost de
l'establiment dels serveis i de l'adequació de les instal·lacions, cobrir les despeses d'explotació,
i obtenir un marge normal de benefici industrial.»
És a dir que a més de les despeses d'explotació i el marge de benefici definits en la clàusula
14.1,introdueix un altre concepte a incorporar en la retribució, l'amortització de les inversions
realitzades per engegar el servei i adequar les instal·lacions”
No compartim aquesta afirmació. Aquesta prescripció 14.2 no fa altra cosa que reproduir allò
que ja diu l’article 251.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (en
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endavant, ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, de que la retribució del
concessionari ha de permetre aquest amortitzar les despeses d’implantació del servei, cobrir
els costos d’explotació i tenir un marge normal de benefici industrial.
No vol dir això que entre els conceptes a retribuir estiguin aquestes amortitzacions sinó que, si
del preu de la concessió no en resultés poder cobrir aquestes despeses i obtenir aquest
benefici raonable, el concessionari podria interessar el restabliment de l’equilibri econòmic del
contracte.
Entenc que aquest concepte retributiu de les amortitzacions no es contempla en la prescripció
14 del PPTP sinó en l’annex 13 del Plec; aquesta afirmació concorda amb el que senyala el
professor Antonio Embid Irujo, en el dictamen de data 23 de gener de 2017, emès a instància
de la contractista FCC:
“Igualmente en este Anexo 13 puede observarse como el coste directo se le suman las partidas
correspondientes a “Amortització i Finançament” y “amortització i finançament de serveis” para
luego sumar la derivable de la revisión de precios, el beneficio industrial y el IVA. Se señala
esto, específicamente para incidir, otra vez, en que también en relación a la consideración de la
amortización de la maquinaria (lo que es discutido en algún punto del documento “Diagnóstico”
que luego se resume)lo que se ha hecho por parte de FCC y se ha aceptado por parte del
órgano competente de la entidad local, es una simple aplicación de los preceptuado en los
pliegos porqué, obviamente, un anexo del PPTP es también parte del mismo y los Pliegos son
la “ley del contrato” como luego se estudiará con mayor atención”
L’annex 13 del PPTP contempla els dos models de certificació corresponents a la recollida de
residus i deixalleria, d’una banda, i a la neteja viària d’una altra. Els dos models són equivalents
amb la diferència que en el corresponent a recollida de residus i deixalleria es contempla la
deducció de la taxa de tractament d’aquesta materials.
El referit annex no consta en l’exemplar de PPTP que ens ha estat lliurat, tanmateix consta tant
en la Diagnosi com en el dictamen del professor Embid.
A continuació es reprodueix el model de certificació:
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En el referit model es contempla, primerament, com es pot observar, el cost dels serveis
prestats calculats segons preus unitaris (preus aplicables al personal i a la maquinària per
jornal ) multiplicats per les unitats treballades (jornals) aplicant les eventuals deduccions que
procedeixin sobre els referits preus que, com a conseqüència d’incompliments (en la presència
d’equips o de les normes de prestació), contempla la prescripció 13.7 del PPTP.
Es tracta del cost d’execució material del contracte segons el que assenyala la prescripció 14.1
del PPTP , com ja hem vist, i com s’afirma també en l’antepenúltim paràgraf del referit paràgraf:
El sistema retributiu serà per tant la combinació de:
 Els serveis prestats i efectivament realitzats d’acord amb els preus unitaris del contracte
revisats anul·lament d’acord amb la fórmula de revisió indicada.
 Les correccions de les incidències dels sistemes de control de la prestació del servei definit
al punt 13.7 del control de la qualitat definit al 13.8 del present plec aplicats sobre els preus
unitaris vigents del contracte.
Als referits costos que formen part del pressupost d’execució material s’hi addiciona, segons
els referits models, l’import de les amortitzacions i finançament corresponent a la implementació
del servei; concepte o partida aquesta que no deriva de la prescripció 14 del PPTP, segons
hem vist, sinó directament de l’annex 13 aquí referit, com també es reconeix en el dictamen del
professor Embid.
En conseqüència, el referit concepte retributiu no correspon als preus unitaris quina aplicació a
les unitats treballades conformen el pressupost d’execució material sinó que queda fora del
referit concepte.
No es pot oposar a aquesta conclusió, el raonament que es formula en l’informe emès el gener
de 2017 pel Cap del Departament de Neteja Urbana i Edificis Municipals de l’Ajuntament de
Badalona, amb el vist i conforme del Cap del Servei de Via Pública i Mobilitat, en el sentit que
la prescripció 15 configura aquestes amortitzacions com a preus integrants del pressupost
d’execució material del contracte.
En aquest sentit s’ha de dir que una cosa és el règim de retribució del contractista, que es
contempla en la prescripció 14, i una altra és la forma com, segons el plec, el licitador ha de
preparar el seu estudi econòmic. De fet, aquesta distinció és avalada per l’informe del professor
Embid.
En efecte, al referir-se a aquest desglossament de preus de la prescripció 15, senyala l’informe:
“De todas formes –se insiste en ello porqué la idea es básica- esta descomposición de precios
está destinada a formar parte del estudio econòmico que debe presentar el licitador y no hay
que sacar ningún tipo de consecuencia en relación al tema que nos ocupa en este Dictamen...”
(el subratllat és nostre)
Arribats a aquest punt estem en millors condicions a respondre la pregunta sobre si la vista
dels plecs s’ha d’aplicar els percentatges de DG i BI a les amortitzacions i finançament
corresponents a l’establiment dels serveis.
1.2 Improcedència d’aplicar els percentatges de DG i BI a les amortitzacions corresponents a
les inversions per establir els serveis. Improcedència tanmateix que aquesta conclusió obligui a
la devolució immediata per part de FCC de les quantitats percebudes pel referit concepte.
Tenint en compte la conclusió a què s’ha arribat en l’apartat anterior d’aquest dictamen, en el
sentit que les amortitzacions i finançament de les inversions realitzades per FCC per poder
prestar el servei no són part integrant del pressupost d’execució material del contracte la
conseqüència ha de ser la improcedència d’aplicar DG i BI a aquestes amortitzacions això, en
el cas del BI, per aplicació de la prescripció 14.1 segons la qual aquest concepte es fixa en el
6% del pressupost d’execució material que no inclou, com s’ha dit, aquestes amortitzacions.
No es pot oposar a aquesta afirmació que en els models que contempla l’annex 13 es prevegi
la suma del cost del servei (preus unitaris per unitats) i les amortitzacions i, rengle seguit, es
contempli la suma del 6% del benefici industrial. Enlloc del referit model es diu que aquest 6%
s’hagi d’aplicar a la suma d’aquests costos del servei i les amortitzacions.
Davant del silenci de l’annex per tal de determinar quina és la base d’aquest 6% s’haurà
d’acudir a la prescripció 14.1 del PPTP, que disposa que aquest percentatge s’haurà d’aplicar
als imports que conformen el pressupost d’execució material del contracte (preus unitaris per
unitats treballades) que no inclouen les amortitzacions que ens ocupen.

Junta de Govern Local. Sessió núm. 21 / 25-09-2017

39

Secretaria General

Tampoc pertoca l’aplicació de DG a aquestes amortitzacions primer perquè enlloc del PPTP
(article 14 i annex 13) ni en el PCAP es contempla aquesta eventualitat. Convé assenyalar que
segons disposa en l’article 115.2 de la LCSP, aquí d’aplicació, “[e]n los pliegos de cláusulas
administrativas particulares se incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos y
obligaciones de las partes del contrato”.
La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat ha senyalat (informe 45/1974, de
6 de desembre): “Cabe reputar, en consecuencia, pago arbitrario e ilegal todo abono realizado
a favor de la empresa contratista que no se deduzca de lo libremente pactado por las partes o
que no esté basado en el Derecho positivo”
Per tant, el PCAP hauria de contemplar aquesta previsió, cosa que no fa, com s’ha dit, com
tampoc ho fa el PPTP.
Pel contrari, l’article 131 del RGLCAP, en el que s’emmiralla la prescripció 14.1, disposa que
les DG seran un percentatge, dins de la forquilla que marca el precepte, aplicable al pressupost
d’execució material (preus unitaris per unitats), també en aquest sentit l’article 148 de
l’esmentat reglament, no pas doncs a les amortitzacions i despeses financeres de l’establiment
del servei.
Aquesta conclusió de que és improcedent incrementar l’import de les amortitzacions referides
amb els percentatges de DG i BI no comporta que sigui exigible a FCC una devolució
immediata de les quantitats percebudes per aquest concepte a l’Ajuntament de Badalona.
Les certificacions o factures girades pel contractista que inclouen aquesta aplicació del BI i DG
a les amortitzacions i finançament de les inversions adscrites al servei han estat objecte
d’aprovació per l’Ajuntament de Badalona.
Uns acords municipals que gaudeixen de la presumpció de validesa, segons disposava l’article
57.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (en endavant, LRJAP-PAC) i ara disposa l’article 39.1 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment de les administracions públiques (en endavant,
LPAP).
Uns acords municipals que són declaratius de drets a la contractista i que, per aquesta raó,
l’Ajuntament no pot revocar sense contradir l’article 109.1 de la, LPAP), equivalent a l’antic
article 105.1 de l’anterior LRJAP-PAC.
Entenem que aquestes certificacions aprovades no són certificacions en el sentit que senyala
l’article 215 de la LCSP; pagaments a compte que poden ser objecte de rectificacions i
variacions posteriors; certificacions que corresponen exclusivament al contracte d’obra, com es
comprova parant esguard en el capítol en que s’enclava el referit article 215.
En aquest sentit, la jurisprudència que s’ha ocupat d’aquesta provisionalitat de les
certificacions, que poden ser rectificades i modificades “a posteriori” ens recorden que estem
parlant de certificacions dels contractes d’obres, quina provisionalitat i posterior modificació o
rectificació troben aixopluc en la mateixa llei.
En aquest sentit, el Tribunal Suprem, en sentència de 16 d’abril de 2004 ha assenyalat:
“Esta Sala, en Sentencias de 24 de septiembre de 1999 y 5 de julio de 2002 , se ocupó del
asunto, aunque referido a otro supuesto (el de los actos de determinación de bases tributarias y
su imputación a los socios en las llamadas Sociedades transparentes), sentando una doctrina
que es aplicable a la generalidad de las actuaciones administrativas.
Como vinimos a decir entonces y reiteramos ahora, la diferencia entre actos definitivos y
provisionales está en que, en los primeros, la Administración ya ha realizado todas las
comprobaciones y en los segundos aún está por ultimar alguna comprobación.
Así las certificaciones de obras de las que nace la obligación de pago por parte de la
Administración son provisionales hasta que se produce, al final de la obra, la comprobación de
esta en su conjunto, tras las mediciones correspondientes, pero eso no quiere decir que no
puedan llegar a ser firmes, antes de ser definitivas.
En efecto, los actos firmes son aquellos contra lo que no cabe la interposición de recursos o
reclamaciones por haber sido consentidos.
A los actos firmes se contraponen los actos impugnables, que son aquellos en los que por no
haber transcurrido aún el plazo para ser recurridos, no son inatacables, situación que también
se produce cuando ya han sido impugnados en dicho plazo.
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En consecuencia, los actos administrativos, tanto provisionales como definitivos, pueden ser
impugnables o impugnados o bien firmes, cuando ya no pueden serlo.
En el caso de las certificaciones de obra en la contratación administrativa cabe decir que todas
son provisionales, ya que penden de la comprobación final al concluir la construcción de que se
trate, pero pueden ser firmes si no resultan recurridas.
Cuando las disposiciones referentes a las condiciones exigibles para la compensación de
deudas, se refieren a que se trate de crédito reconocido contra el Estado por acto
administrativo firme, solo pueden referirse a la ausencia de impugnación y no a la imposibilidad
de revisión de su contenido económico, que puede serlo al final de la obra pública
correspondiente, en garantía del interés general a que la misma sirve, pero sin afectar a la
firmeza de cada certificación”
De totes maneres tenint en compte el semblant model de certificació que contempla l’article 14
del PPTP i 23 del PCAP i el RGLCAP pels contractes d’obres es podria intentar la compensació
de les quantitats indegudament abonades a FCC en certificacions posteriors invocant l’article
215 esmentat o bé en la liquidació del contracte, que s’ha de portar a terme a l’extinció del
mateix, segons disposa l’article 261.1 del ROAS; operació que considero de difícil èxit.
En aquest sentit, considero que l’Ajuntament podria, més aviat, intentar la recuperació d’una
part d’aquestes quantitats corresponents a BI i DG aplicats a les referides amortitzacions,
aquelles que corresponguin els darrers quatre anys, declarant lesius els acords municipals
d’aprovació de les referides factures corresponents a l’esmentat període (acords de
reconeixement i liquidació de les corresponents obligacions i d’ordenació del pagament, d’acord
amb el que disposen els article 185 i 186 del TRLHL i 58 a 62 del Reial Decret 500/1990,
segons abans s’ha dit).
Procedint després d’aquesta declaració a la impugnació dels corresponents acords davant la
jurisdicció contenciosa-administrativa. En tot cas, la declaració de lesivitat requerirà la prèvia
audiència dels qui puguin ser interessats en l’assumpte, entre ells, òbviament, FCC.
To això, de conformitat amb el que disposa l’article 107 de la LPAP. Una eventual sentència
favorable a la referida declaració de lesivitat comportaria la possibilitat de recuperar aquestes
quantitats corresponents exclusivament als darrers quatre anys.
Això sense perjudici de que, en endavant, no s’apliqui DG ni BI als costos financers abans
esmentats.
2.- Sobre l’aplicació de la revisió de preus als costos financers, de mà d’obra, d’antiguitat del
personal i a les DG i BI.
Com ja s’ha senyalat en passatges precedents d’aquest dictamen, la Diagnosi considera
improcedent la aplicació de la revisió de preus a les corresponents als costos financers, costos
de mà d’obra, costos d’antiguitat del personal, DG i BI.
El Sr. C. fonamenta la necessària exclusió d’aquestes partides en la revisió de preus, en el que
disposa l’article 79.1 de la LCSP que disposa que “[l]as fórmulas (de revisión de precios) que
se establezcan reflejarán la ponderación en el precio del contrato de los materiales básicos y
de la energía incorporados al proceso de generación de las prestaciones objeto del mismo. No
se incluirán en ellas el coste de la mano de obra, los costes financieros, los gastos generales o
de estructura ni el beneficio industrial”
D’aquest precepte es conclou en la Diagnosi que aquestes partides que queden fora de les
fórmules de revisió de preus (mà d’obra, despeses financeres, DG i BI) per aquesta mateixa
raó no poden ser susceptibles de ser revisades, aplicant les referides fórmules.
De totes maneres, deixant de banda aquest article 79.1 i la virtualitat que se l’hagi de donar de
cara a aclarir quines partides poden ser objecte de revisió, cal parar esguard en el fet que tan la
prescripció 14 .3 del PPTP com la clàusula 26 del PCAP contemplen una formula de revisió de
preus o potser, per ser més rigorosos, caldria dir que contempla un índex per a la revisió de
preus (les fórmules de revisions de preus les aprova el Consell de Ministres segons l’article
78.1 de la LCSP, aquí d’aplicació)
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Aquesta “fórmula” suposa l’actualització del preu de l’oferta econòmica realitzada en el seu dia
pel contractista en base a l’increment que s’hagi produït en relació a l’índex de preus de
consum català, tenint present que el preu de l’oferta econòmica és el resultat d’aplicar la baixa
establerta en la plica presentada en el seu dia pel contractista, aleshores encara licitador, sobre
el pressupost de licitació del contracte (Annex1 del PCAP), les partides susceptibles de revisió
serien aquelles que contempla el referit pressupost (prescripció 14.1 del PPTP) això és les
partides unitàries relatives als costos de personal i maquinària, així com les corresponents a
les DG i BI.
Així doncs dels conceptes retributius que segons la Diagnosi no serien susceptibles de revisió
(costos financers, ma d’obra, antiguitat del personal, DG i BI) segons la “fórmula” que
contemplen els plecs tots llevades les amortitzacions i finançament de les inversions adscrites
al servei (costos de mà d’obra, costos d’antiguitat del personal, DG i DI) seria susceptible de
revisió.
En relació a l’existència en els plecs del referit sistema de revisió, la Diagnosi senyala que els
plecs de clàusules o prescripcions tècniques particulars tenen la condició de disposicions
administratives (disposicions de caràcter reglamentari segons sembla donar entendre) de
manera que la relació llei/plecs ha de fonamentar-se en el principi de jerarquia normativa, de
manera que l’eventual contradicció d’aquests amb la llei s’ha de saldar amb la inaplicació de les
clàusules il·legals.
En base a aquesta argumentació la Diagnosi considera que FCC hauria de retornar a
l’Ajuntament aquelles quantitats derivades de la revisió de preus aplicada a partides o
conceptes retributius, que segons la llei no serien revisables (les abans esmentades relatives
als costos financers, de mà d’obra, d’antiguitat del personal i a les DG i BI), que pujaria a la
quantitat de 3.469.971,58 €.
En tot cas, per determinar si les reflexions i conclusions de la Diagnosi són, en aquest punt de
la revisió de preus, encertades o no, començarem per analitzar si els plecs de clàusules
administratives i de prescripció tècniques particulars estan o no sotmeses a la llei malgrat la
seva condició de llei del contracte, segons ha senyalat la jurisprudència (entre altres sentències
del Tribunal Suprem de 30 d’abril de 1977; 18 d’abril i 29 de maig de 1979; 11 de març de
1980; 9 de desembre de 1982; 23 de gener de 1985; 7 de juliol de 1986; 21 de desembre de
1988; 2 d’octubre de 2000 i 27 de maig de 2009).
També s’analitzarà en quins termes es produeix aquesta eventual subjecció dels plecs a la llei
i, centrant-nos en el cas que aquí ens ocupa, pertocarà dirigir la nostra atenció en el fet de si el
sistema de revisió de preus que contemplen la prescripció 14 .3 del PPTP i la clàusula 26 del
PCAP, és curós amb el que disposa el TRLCSP i amb la doctrina establerta pel Tribunal
Suprem.
Igualment analitzarem si les conclusions sobre les partides excloses de la revisió de preus, a
què arriba la Diagnosi, són legalment admissibles.
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Finalment ens aturarem a senyalar què podria fer l’Ajuntament si les conclusions a què arriba la
Diagnosi sobre la il·legalitat de la revisió de preus de determinades partides fossin si més no
parcialment encertades.
2.1 Sobre la subjecció dels plecs de clàusules o prescripcions tècniques particulars a la
legislació de contractes aplicable. La naturalesa d’acte administratiu d’aquesta plecs.
Improcedència de la inaplicació dels plecs en cas de contradicció de les seves clàusules amb la
llei.
Malgrat considerar la jurisprudència de forma més que reiterada als plecs de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques llei del contracte, tal com es posa de relleu en les
sentències abans esmentades i moltes més, és indiscutible la subjecció sotmetiment dels
referits plecs a la llei, com ho prova el fet que la LCSP, aquí d’aplicació, contemplés la
impugnació autònoma dels referits documents contractuals.
Ara bé si els plecs estan clarament supeditats a la llei això no vol dir que, com defensa el Sr. C.
a la Diagnosi, els plecs de clàusules administratives o de prescripcions tècniques particulars
siguin disposicions de naturalesa reglamentària, quina contradicció amb la llei comporti la
inaplicació d’aquells (o d’alguna de les seves clàusules), el Tribunal Suprem no avala aquesta
conclusió.
Així en sentència de 6 d’octubre de 1997 senyala aquest Alt Tribunal:
Por lo que se refiere a la pretensión principal del pleito, la declaración de, nulidad del Pliego de
Condiciones Técnicas en el punto 1.1.1.3, es patente la necesidad de su desestimación. Los
Pliegos de Condiciones Técnicas no son disposiciones generales, como afirma el apelante,
sino cláusulas contractuales cuya impugnación sólo puede ser hecha por los intervinientes en
el concurso, de ahí que resulte insólita la admisión del recurso. La expresión referida a que las
prescripciones técnicas junto con las cláusulas administrativas particulares y generales son la
«Ley» del contrato ha de entenderse en el sentido de que tales prescripciones y cláusulas son
el criterio básico, el elemento esencial por el que se rige el contrato. Pero tal cosa es bien
diferente a que se les asimile y se les dé la naturaleza de una «norma», sometida al régimen
de impugnación que para ellas prevé la Ley Jurisdiccional en su artículo 39.
En el mateix sentit el Tribunal Suprem en la Sentència de 24 octubre 2000 també ha senyalat:
Los motivos apoyados en infracción de Bases o cláusulas del Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas que rigió el concurso para el otorgamiento de Autorizaciones y
Concesiones Municipales para las ocupaciones de la Playa de Torremolinos –motivos primero
y único de la recurrente en casación, señora S. S., y segundo del Ayuntamiento de
Torremolinos– no pueden ser estimados, por cuanto que, por un lado, las bases y cláusulas de
aquél no son normas del Ordenamiento Jurídico cuya infracción daría lugar a la estimación de
tales motivos por vía del ordinal 4º del art. 95.1 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción
En el mateix sentit s’havia pronunciat també el Tribunal Suprem en la Sentència de 20 de juliol
de 2000:
“…art. 24 del Pliego de Condiciones, que sí es «ley» del contrato, pero no norma del
Ordenamiento Jurídico, lo que, ya de por sí, podía dar lugar a la inadmisión del recurso, mas,
en cualquier caso, nada debe obstar a que esta Sala, olvidando dicha deficiencia por razones
de tutela judicial efectiva, examine la cláusula de referencia a efectos de una posible infracción
de la misma por parte de la sentencia recurrida”
La negativa del caràcter reglamentari (normatiu) dels plecs de clàusules administratives o de
prescripcions tècniques comporta que l’eventual contradicció amb la llei no es pugui ventilar,
com s’ha dit, simplement amb la inaplicació d’aquells.
Segons resulta de la jurisprudència referida, integrada per moltes més sentències que les
transcrites, aquests plecs són actes administratius dictats per l’administració, emparats per la
presumpció de validesa que els hi confereix l’article 39.1 de la LPAP (i abans article 57.1 de la
LRJAP-PAC), presumpció que tan sols es pot destruir amb la anul·lació d’aquests actes en via
administrativa o jurisdiccional, mitjançant l’estimació del corresponent recurs o per la via d’un
procediment de revisió.
Tornant al contracte que aquí ens ocupa, en el cas de que el sistema de revisió de preus que
contemplen la prescripció 14.3 del PPTP i la clàusula 26 de PCAP no fos conformes amb el
TRLCSP això no suposaria que FCC hagués de tornar de forma immediata les quantitats
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percebudes per una revisió de preus contaria a la llei, sinó que seria precís l’anul·lació de les
referides clàusules dels plecs.
Senyalar en aquest sentit que el PPTP i el PCAP van ser aprovats l’any 2009, de manera que
no és possible que l’Ajuntament es plantegi la possibilitat de declarar lesives aquelles clàusules
i impugnar-les davant la jurisdicció contenciosa-administrativa, atès que ja han passat més de
quatre anys des de la referida aprovació, termini màxim per formular aquella declaració de
lesivitat (article 107 de la LPAP).
L’altra alternativa seria que l’Ajuntament iniciés un procediment de revisió d’ofici de les
referides clàusules dels PPTP i PCAP per tal que declarar-les nul·les de ple dret, de conformitat
amb el que disposa l’article 106 de la LPAP.
En tot cas, més endavant ens referirem a aquesta possible opció i de les conseqüències que
pot comportar des d’una perspectiva econòmica per a l’Ajuntament de Badalona.
En tot cas, ara ens referirem a l’adequació o no a la legalitat del sistema de revisió de preus
(“formula” segons l’expressió dels plecs) que contemplen els aquí la prescripció 14.3 del PPTP i
la clàusula 26 del PCAP, aquí tan reiterades.
2.2Sobre les partides que poden ser objecte de revisió de preus segons la Diagnosi i l’article 80
de la LCSP.
Com ja s’ha senyalat abans en la Diagnosi es defensa la improcedència d’aplicar l’índex de
revisió de preus als costos financers, a la mà d’obra, a l’antiguitat del personal i a les DG i BI.
Defensa el Sr. C., com també s’ha dit, que aquesta exclusió estaria justificada en allò que
disposa l’article 79.1 del LCSP segons el qual per la determinació de les fórmules de revisió de
preus no es tindrà en compte els referits conceptes.
En relació a aquesta qüestió s’ha de dir que aquest criteri de la Diagnosi d’excloure de la
revisió els elements referits pel fet d’haver estat expressament descartats per la llei per la
determinació de les fórmules aplicables per aquesta revisió ha estat compartit per la Advocacia
de l’Estat, que en el seu Dictamen de 25 de març de 2015, on afirmarà:
“Así se llega al artículo 80, relativo al coeficiente de revisión, según el cual «el resultado de
aplicar las ponderaciones previstas en el apartado 1 del artículo anterior a los índices de
precios definidos en su apartado 4, proporcionará en cada fecha, respecto a la fecha y periodos
determinados en el apartado 3 del citado artículo, un coeficiente que se aplicará a los importes
líquidos de las prestaciones realizadas que tengan derecho a revisión a los efectos de calcular
el precio que corresponda satisfacer».
De nuevo, el precepto establece, como base sobre la que aplicar el coeficiente de revisión, «los
importes líquidos» de las prestaciones realizadas que tienen derecho a revisión.
Para precisar lo que se entiende por «importes líquidos» de esas prestaciones se dispone de
un primer y fundamental elemento interpretativo en el propio Capítulo II del Título III, cuando el
artículo 79.1, antes transcrito, preceptúa que las fórmulas que se establezcan reflejarán la
ponderación en el precio del contrato de los materiales básicos y de la energía incorporados al
proceso de generación de las prestaciones objeto del mismo, añadiendo que no se incluirán en
ellas el coste de la mano de obra, los costes financieros, los gastos generales o de estructura
ni el beneficio industrial.
Si la LCSP excluye claramente de las fórmulas de revisión los conceptos anteriormente
citados, parece obvio que los mismos no pueden formar parte de la base de la revisión de
precios.
Sobre esta base y teniendo en cuenta que, salvo las previsiones contenidas en el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP (texto
reglamentario que no contiene mención alguna a la revisión de precios), sigue estando vigente,
en lo que no se oponga a la LCSP y hasta que se apruebe un nuevo Reglamento, el
RGLCAP , para precisar el sentido de la expresión «importe líquido de esas prestaciones» se
puede acudir, de nuevo, como ya se hizo durante la vigencia del TRLCAP , a los artículos 130
y 131 del RGLCAP.
En consecuencia, es posible distinguir a estos efectos, bajo la vigencia de la LCSP, entre el
presupuesto de ejecución material, que es resultado obtenido por la suma de los productos del
número de cada unidad de obra (considerando los costes directos e indirectos del art. 130 del
RGLCAP) por su precio unitario y de las partidas alzadas, y el presupuesto base de licitación,
resultado de incrementar el presupuesto de ejecución material en los conceptos que menciona
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el artículo 131 del RGLCAP (gastos generales de estructura, beneficio industrial e IVA), y
entender, por las razones que se han expuesto anteriormente, que la revisión de precios de los
contratos de obra, cuando proceda de acuerdo con el artículo 77 de la LCSP, se calculará
sobre el presupuesto de ejecución material a que se refiere el artículo 131, párrafo primero, del
RGLCAP con exclusión, tal y como se deduce del art. 79.1 de la LCSP, del coste de la mano
de obra y de los costes financieros (salvo el caso especial del apartado 2 del propio artículo 79)
y con exclusión, en todo caso y sin excepción alguna, de los gastos generales o de estructura y
del beneficio industrial.
En efecto, el citado artículo 79.1, referente a las fórmulas de revisión, establece que las
mismas reflejarán la ponderación en el precio del contrato de los materiales básicos y de la
energía incorporados al proceso de generación de las prestaciones objeto del mismo, lo que
puede denominarse costes variables. Por el contrario, no se incluyen el coste de la mano de
obra y los costes financieros (salvo el caso excepcional del apartado 2 del art. 79), ni los gastos
generales o de estructura ni el beneficio industrial (cuya exclusión no admite excepción
alguna), conceptos que coinciden con los mencionados en el artículo 131.1, letras a) y b), del
RGLCAP, cuyos porcentajes se mantienen invariables a lo largo de la vida del contrato. El
propio artículo 79.4 de la LCSP vuelve a insistir en que los índices mensuales que se aprueben
reflejarán las variaciones reales «de los precios de la energía y materiales básicos» que, como
se ha visto, son los únicos que se ven afectados por la revisión de precios.
Siendo ello así, parece obvio que la base de la revisión constituida por el presupuesto de
ejecución material de la obra, reducido, en su caso, en el porcentaje de baja, no puede incluir el
coste de la mano de obra, los costes financieros (si bien estos dos costes pueden admitirse en
el supuesto excepcional a que se refiere el art. 79.2 de la LCSP), ni tampoco los gastos
generales o de estructura, el beneficio industrial ni, por supuesto, el IVA que grave la ejecución
de obra (cuyo tipo se aplica sobre la suma del presupuesto de ejecución material y los gastos
generales o de estructura, según dispone el art. 131.2 del RGLCAP).
Ahora bien, de nuevo, y como se indicó en el apartado IV de este informe, cuando se analizó la
cuestión de que se trata durante la vigencia del TRLCAP, una cosa es que, en puridad, no
proceda la revisión de precios del beneficio industrial y de los llamados gastos invariables, y
otra muy distinta que, sobre el precio revisado de los demás conceptos, los llamados
elementos básicos, se apliquen los porcentajes correspondientes a los que hace referencia el
artículo 131 del RGLCAP, es decir, el porcentaje del 13 al 17 por 100 en concepto de gastos
estructurales, el 6 por 100 del beneficio industrial, y tenerse en cuenta el nuevo precio revisado
para el cálculo del IVA que grava la ejecución de la obra.
Cal advertir que malgrat que formalment el Servei Jurídic de l’Estat senyala, amb plena
coincidència amb la Diagnosi, que la revisió de preus no s’aplica als costos de personal, a les
despeses financeres, a les DG i al BI, admet tanmateix que aquests dos conceptes s’apliquin
sobre els elements del pressupost d’execució del contracte revisat, que és justament el que
critica la Diagnosi, de manera que, a la pràctica, si s’admet la revisió de les DG i BI.
De manera que sí admet el Servei Jurídic de l’Estat, de fet, la revisió de preus aplicable a les
DG i BI.
Convé assenyalar, tanmateix, que aquesta argumentació de l’Advocacia de l’Estat no és
compartida per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat, que en l’Informe
10/09, de 25 de setembre de 2009, conclou:
“Para el cálculo del precio a satisfacer al contratista en los contratos de obras, cuando proceda
la aplicación de la revisión de precios, deberán tomarse en consideración, además del coste de
ejecución material del mismo reducido en los porcentajes de baja, los conceptos previstos en el
artículo 131.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. Sobre estas cantidades se aplicarán las fórmulas de revisión de precios que
correspondan”
Aquest informe de la Junta Consultiva de Contractació fa referencia als contractes d’obres però
és de plena aplicació als contractes com el que aquí ens ocupa, quina retribució respon al
model de l’article 131 del RGLCAP.
Tenint present que l’article 131.1 del RGLCAP fa referència a les DG i BI, segons la Junta
Consultiva de contractació serien revisables tots els elements del pressupost de licitació (preus
unitaris corresponents a personal i maquinària, DG i BI).
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En tot cas davant d’aquestes opinions trobades entre els Serveis Jurídics de l’Estat i la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat en relació a quina ha de ser la base de la
revisió de preus cal inclinar-se per la dels referits Serveis Jurídics i això pel caràcter restrictiu
que ha de tenir l’aplicació de la revisió de preus segons ha posat de relleu la jurisprudència.
En aquest sentit, el Tribunal Suprem, en la sentència de 19 de gener de 1985 ha assenyalat
que “siendo, finalmente, reiterada la Jurisprudencia en la que se proclama -Sentencias, entre
otras, de 13 de Enero de 1958, 24 de Noviembre de 1962 y 23 de Enero de 1981- el carácter
excepcional de la revisión de precios , que impone deba interpretarse con un sentido restrictivo”
D’acord doncs amb el dictamen abans referit de l’Advocacia de l’Estat seria improcedent en el
cas que ens ocupa la revisió de preus en relació als costos financers, de mà d’obra i d’antiguitat
del personal (ja s’ha dit que malgrat senyalar aquest dictamen la improcedència de la revisió de
preus de les DG i Bi en la pràctica s’admet en senyalar la procedència de l’aplicació del
percentatge de DG i BI sobre elements bàsics del pressupost d’execució material del contracte
revisats amb la qual cosa el índex de revisió incideix en les DG i BI).
Això comportaria, fent nostres les dades de la Diagnosi que s’haurien retribuït a FCC per
revisions no procedents la quantitat total de 3.097.422,47 €, enfront els 3.469.971,58 €, que
segons la Diagnosi s’hauria pagat de més pels referits conceptes.
En tot cas, aquestes dades posen de relleu que. amb la aplicació de l’índex o “fórmula” de
revisió de preus que contemplen la prescripció 14.3 del PPTP i la clàusula 26 del PCAP,
s’estaria aplicant aquesta revisió a conceptes retributius que no correspondrien: a la totalitat del
preu de l’oferta econòmica del contractista.
És a dir, a la totalitat dels elements del pressupost base de licitació, aplicant-li la baixa de
l’oferta: totes les partides del pressupost d’execució material (també a les de personal) més DG
i BI.
Tenint en compte que malgrat la contradicció del referit índex amb les previsions de la LCSP no
és possible inaplicat simplement la referida clàusula dels plecs, per les raons que abans ja
s’han exposat, l’eventual inaplicació de la referida clàusula exigiria la seva anul·lació.
Sobre aquesta eventual anul·lació i les seves conseqüències tractarem en l’apartat següent
d’aquest informe.
2.3 Sobre la possible revisió d’ofici de les clàusules 14.3 del PPTP i 26 del PCAP, que
contemplen l’índex de revisió de preus aplicable. Dificultats i conseqüències d’aquesta
iniciativa.
D’acord amb el que s’ha exposat, la inaplicació de l’índex de revisió de preus que contemplen
la prescripció 14.3 del PPTP i la clàusula del PCAP requeriria l’anul·lació de les referides
previsions dels plecs atès que no estem, com s’ha dit, davant d’una disposició reglamentària
quina contradicció amb la llei comporta la inaplicació d’aquella en virtut del principi de jerarquia
normativa.
També s’ha fet esment a que els plecs del contracte per a la prestació dels serveis de recollida
de residus i de neteja viària, adjudicat per l’Ajuntament de Badalona, van ser aprovats l’any
2009 la qual cosa fa impossible per raons temporals no tan sols interposar un recurs contra els
mateixos sinó també declarar la seva lesivitat.
La única via que es podria assajar, no sense dificultats, per impugnar aquestes clàusules dels
plecs seria procedir a la seva revisió d’ofici, declarant la seva nul·litat.
El fonament per procedir a aquesta revisió d’ofici el podríem trobar a l’article 47.1.f) de la LPAP
que senyala la nul·litat de ple dret dels “actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento
jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos
esenciales para su adquisición”.
La doctrina ha estat particularment crítica amb aquesta causa de nul·litat per la possibilitat que
es podia obrir d’incloure en la mateixa supòsits en realitat d’anul·labilitat.
En relació al referit motiu de nul·litat (acollit en l’anterior LRJAP-PAC en l’article 62.1.f) el
Tribunal Suprem, en Sentència de 28 d’abril de 2015, ha assenyalat invocant altres
pronunciaments seus anteriors, el següent:
“Es doctrina jurisprudencial reiterada (v., por todas, sentencia de la Sección Primera de esta
Sala de 27 de septiembre de 2012 , dictada en el recurso de revisión núm. 39/2011 ) la que
señala que el supuesto de nulidad radical previsto en el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992 no es
sino la plasmación, en el ámbito del Derecho Administrativo, de la proscripción general de
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adquirir derechos en contra de la ley, establecido ya en el viejo artículo 6.3 del Código Civil ,
y que tal precepto exige dos requisitos: que el acto " sea contrario al ordenamiento jurídico " y
que mediante el mismo se adquieran " facultades o derechos " para los que no se tienen los "
requisitos " necesarios, que además se exige que sean " esenciales ", exigencias que han de
reputarse independientes y acumulativas para viciar el acto de nulidad.
Pues bien, de las exigencias contenidas en el citado artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992 la que
más problemas interpretativos puede plantear es la que impone que los requisitos de los que
se carece para la adquisición del derecho sean " esenciales ", expresión que ha sido
interpretada por la doctrina de esta Sala (v. sentencia de 23 de noviembre de 2008 SIC ,
dictada en el recurso de casación núm. 1998/2006 SIC) como referida a aquellos requisitos "
más significativos y directa e indisociablemente ligados a la naturaleza misma del derecho”
En el cas de les clàusules dels plecs que contemplen el sistema de revisió de preus estaríem
davant d’un acte administratiu contrari a l’ordenament jurídic, que possibilita que FCC adquireix
el dret de percebre un plus en la seva retribució contractual que no li correspondrien.
Tanmateix pot plantejar més dubtes sobre el caràcter essencial dels requisits dels que s’estaria
mancat necessaris per adquirir el dret. També s’ha de tenir en compte que l’article 110 de la
LPAP senyala, com a límit de la revisió d’ofici , el fet que com a conseqüència de prescripció
d’accions, pel temps transcorregut o altres circumstàncies la revisió resultés contraria a
l’equitat, a la bona fe i als drets dels particulars.
En el cas que ens ocupa l’eventual revisió es faria vuit anys després de l’aprovació dels plecs i
òbviament aquesta declaració de nul·litat afectaria econòmicament a la societat contractista, de
manera que algú podria invocar aquest article 110 per qüestionar el procediment de declaració
de nul·litat.
De totes maneres entenc que aquesta via de declarar la nul·litat de les referides clàusules dels
plecs seria la única manera d’expulsar aquestes clàusules del univers jurídic i promoure la
recuperació per part de l’Ajuntament de les quantitats indegudament pagades com a
conseqüència de l’aplicació del sistema de revisió de preus que contemplen.
Segons disposa l’article 106 de la LPAP la revisió o declaració de nul·litat d’aquestes clàusules
dels plecs es podrà fer en qualsevol moment i requerirà el dictamen favorable de la Comissió
Jurídica Assessora.
Senyalar que la revisió d’ofici d’una o varies clàusules dels plecs de condicions del contracte
per incórrer en causa de nul·litat radical ha estat admesa pel Tribunal Suprem; així en
sentència de 28 de juny de 2004, aquest Tribunal ha senyalat
... Como tuvo ocasión de señalar esta Sala, en sentencia de 4 de noviembre de 1997 puede
resultar contrario a la buena fe, que debe presidir la vida del contrato, el que se consienta una o
varias cláusulas o prescripciones técnicas, aceptando el procedimiento de contratación pública
mediante la propia participación y luego, al no resultar adjudicatario, impugnar la adjudicación
argumentando que los actos de preparación consentidos son contrarios al ordenamiento
jurídico.
En definitiva, la naturaleza contractual, y no reglamentaria, de los Pliegos de cláusulas explica
y justifica que la falta de impugnación convalide sus posibles vicios, a menos que se trate de
vicios de nulidad de pleno derecho ; e, incluso, en este caso en que puede entenderse que la
denuncia no está sujeta a plazo preclusivo, habría de seguirse una acción de nulidad con
sujeción a los criterios generales de ésta, siempre que resultara a salvo el indicado principio de
buena fe y la seguridad jurídica a cuya preservación tiende la firmeza (...)."
Manca referir-se als efectes que comporta la declaració de nul·litat. En aquest sentit cal
recordar que l’article 35.1 de la LCSP disposa que “[l]a declaración de nulidad de los actos
preparatorios del contrato o de la adjudicación, cuando sea firme, llevará en todo caso consigo
la del mismo contrato, que entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes
recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto no fuese posible
se devolverá su valor. La parte que resulte culpable deberá indemnizar a la contraria de los
daños y perjuicios que haya sufrido”
En relació a la referida indemnització cal assenyalar que el Tribunal Suprem, en sentència d’11
de gener de 2013, que confirma en cassació una sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Galicia, de data 18 de març de 2010, va denegar la indemnització pel concepte de lucre
cessant a un contractista, quina adjudicació del seu contracte va ser declarada nul·la, entenent,
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tant el tribunal de cassació com el tribunal d’instància, que l’article 65.1 del TRLCAP
(equivalent a l’article 35.1 de la LCSP) que apliquen, empara reclamar el dany emergent però
no el lucre cessant.
De totes maneres, aquesta sentencia del Tribunal Suprem va ser objecte d’un vot particular
per part del magistrat J.D.D., que considerava aplicable en aquest cas el règim de
responsabilitat patrimonial de l’administració i, per tant, l’eventual reclamació del lucre cessant.
Val a dir que la nul·litat de les concretes clàusules del plec que contemplen la fórmula o sistema
de revisió de preus és supòsit diferent de la prevista en l’article 35.1 que suposa una declaració
de nul·litat “in totum” que comporta la liquidació del contracte. De totes maneres la declaració
de nul·litat de les referides clàusules també podrien donar lloc a un dret d’indemnització per
part de FCC.”
Capítol 7 DSP. Pagaments de factures sense contraprestació de serveis
Facturació d’inversions no realitzades (mitjans informàtics sense instal·lar a l’Ajuntament, PDA
d’inspecció municipal no lliurades i equips identificadors RFID en camió no instal·lats).
Pel que fa als mitjans informàtics sense instal·lar, tant els tècnics municipals (cap del
Departament de Neteja Urbana i Edificis Municipals, amb el vist i conforme del cap del Servei
de Via Pública i Mobilitat) com l’empresa FCC SA, coincideixen en les seves al·legacions,
contràriament al què afirma l’autor de la DSP, quan diuen que pel que fa al hardware es va
acordar amb els serveis informàtics de l’Ajuntament que aquest es situaria, per un millor
manteniment, a la granja de servidors de què disposa FCC enlloc de a les instal·lacions del
propi Ajuntament de l’edifici del Viver. Pel que fa al programa de gestió (software), afirmen que
es troba operatiu i ofereix totes i cadascuna de les prestacions ofertes per FCC SA, inclòs el
programa de gestió de flotes (GPS) i els serveis tècnics disposen d’accés codificat a l’aplicació.
Finalment, s’acompanya adjunta tant de l’escrit d’al·legacions de FCC SA com de l’escrit
d’al·legacions dels serveis tècnics municipals, la documentació que acredita l’accés web dels
usuaris autoritzats per fer ús d’aquests serveis entre els anys 2010 i 2016.
En quan a la PDA d’inspecció municipal no lliurada, tant els tècnics municipals com l’empresa
FCC coincideixen en què les 8 PDA d’inspecció municipal varen ser efectivament lliurades,
d’acord amb la evolució de la contracta: l’oferta d’FCC preveia 2 unitats pels tècnics municipals.
El 21 de desembre de 2010 es modifica el contracte, ampliant a 6 unitats que constitueixen 8
unitats en total. Al 2011, amb motiu de les eleccions, es donen de baixa 2 línies i se’n donen
d’alta 2 més (s’acompanya documentació acreditativa en ambdós casos).
Pel que fa als equips identificadors RFID en camió no instal·lats, els tècnics municipals fan
notar que en el sistema VISION es pot comprovar com el sistema d’identificació RFID de
contenidors (recurs MT951) està instal·lat en 17 camions recol·lectors, 2 unitats més de les
indicades en l’oferta de FCC, sense cap cost d’amortització i finançament addicional per a
l’Ajuntament. Coincideix amb aquesta manifestació FCC SA.
Facturació d’un vehicle d’inspecció retornat
Tant els tècnics municipals com FCC SA, coincideixen en què des de l’inici del contracte
l’Ajuntament ha disposat sempre de dos vehicles per a inspecció del servei de forma
ininterrompuda fins a data d’avui.
El que en realitat va succeir és que es va considerar que seria més operatiu per a la inspecció
disposar d’un vehicle furgoneta i es va demanar a l’empresa canviar un dels dos Toyota híbrid
per una furgoneta model Kangoo, de la inspecció de la concessionària. Tots els vehicles estan
inclosos en el contracte i en ús. Per tant, el departament disposa de dos vehicles, aparcats en
el pàrquing de l’edifici “Viver”.
Facturació sobredimensionament de maquinària
Els tècnics municipals manifesten que l’any 2012, l’equip de govern va sol·licitar als serveis
tècnics municipals una reducció d’un 16% del pressupost del servei (sense perjudici que el
servei suspès no pugui tornar a prestar-se amb posterioritat), tal com es pot observar al quadre
resum que es mostra a l’apartat “Consideracions prèvies” de l’informe emès pel cap del
Departament de Neteja, amb la finalitat d’assolir l’anomenat dèficit zero establert pel ministeri
d’Hisenda als Ajuntaments.
Segons manifesten, aquests canvis, però, no es van formalitzar amb una modificació de
contracte, tot i que consta en l’acta de la reunió setmanal entre FCC i els representants de
l’Ajuntament que s’adjunta (veure full nº 2470 pàg.16 de la documentació adjunta a l’informe
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dels tècnics municipals de Via Pública). Consideren, a més, que la DSP tampoc té en compte
que en moltes ocasions els mitjans han de treballar, total o parcialment, de manera simultània,
de manera que el raonament del primer paràgraf de la pàgina 122 DSP entenen que no és
correcte.
Per això, entenen que per la manca de coneixement del redactor en la gestió de serveis del
departament, del funcionament real del servei i dels acords assolits, en el marc de les reunions
de coordinació entre representants de l’Ajuntament i FCC, així com d’una manca de rigor en els
plantejaments, no té present una sèrie de qüestions que relacionen en la pàgina 2837, 2838 i
2839 del seu informe.
Per la seva banda, FCC SA, determina que:

No és el contractista qui determina les necessitats de maquinària.

Els plecs de condicions del contracte especifiquen els serveis a prestar i les
característiques de la maquinària.

FCC SA elabora una oferta que cobreixi totes les necessitats de la Ciutat pel que fa a la
prestació dels serveis establerts al plecs, que inclou els costos d’amortització i manteniment de
la maquinària destinada a la prestació del servei, que resulta ser l’adjudicatària de la licitació.

Després de la signatura del contracte i a petició dels serveis tècnics municipals, a través
d’una modificació contractual, es van realitzar canvis en la configuració final de la maquinària a
adquirir i, per tant, a amortitzar.

Aprovada l’adquisició és indiscutible que l’Ajuntament ha de pagar tant els costos
d’amortització i finançament de la maquinària com els derivats del seu manteniment.

La totalitat dels vehicles i maquinària que resulten de l’oferta i la posterior modificació es
troben en les instal·lacions que FCC utilitza, presten servei a la Ciutat de Badalona i disposen
de les pertinents assegurances així com de les ITV en vigor, si així ho precisen.

Una simple visita al parc de maquinària així com a la resta d’instal·lacions, li hagués servit
a l’autor de la DSP per comprovar l’existència de totes les unitats detallades en l’oferta de FCC
SA adjudicada i les seves consegüents modificacions. Un cop aprovada la seva adquisició les
despeses d’amortització i finançament de la maquinària són fixes i no depenen del seu grau
d’utilització.

Destaca la clàusula 12.4 del PPTP sobre “mitjans materials” i l’article 0 “introducció” del
PPTP, en quan a la inversió d’aquests equips.
Facturació excés jornals neteja contenidors hivern
El tècnics municipals manifesten que el càlcul de jornades efectuat pel Sr. C. és erroni i no
s’ajusta a la realitat del servei. El nombre de jornades, entenen, s’hauria d’haver obtingut del
pressupost del servei, ja que l’autor de la DSP disposava de tota la informació del contracte
inclosa l’oferta tècnica i econòmica.
Afegeixen que, d’acord amb les directrius de la Regidoria de 2012 de reducció d’un 16% del
pressupost del servei, es va acordar amb l’empresa contractista suspendre temporalment el
servei de neteja interior dels contenidors i intensificar el rentat exterior de contenidors. Per tant,
es passa de les 918 jornades ofertes de rentat interior a 770 jornades realitzades i s’incrementa
el nombre de jornals de neteja exterior de 273 ofertes a 390 realitzades.
Així conclouen s’aconsegueix reduir la despesa del servei i evitar la reducció de llocs de treball,
mantenint la qualitat del servei de neteja dels contenidors. L’altre factor acordat va ser mantenir
una estabilitat en la prestació dels serveis uniformant les neteges de contenidors al llarg de
l’any per tal d’estabilitzar la plantilla. En aquest sentit, es fa referència al compliment de les
freqüències de rentat de contenidors en les actes de les reunions setmanals entre FCC i
representants de l’Ajuntament que s’acompanyen adjunts (veure full nº 2449 punt 24; full nº
2456 punt 13; i full 2459 punt 11 de l’informe de Via Pública).
FCC SA, per la seva part, coincideix amb els tècnics en dir que com a conseqüència de la
reducció pressupostària de l’any 2012 un dels serveis afectats per aquesta reducció va ser el
de Neteja de Contenidors. Explica, que es va acordar amb els serveis tècnics que aquest servei
es realitzaria amb dos equips de neteja de contenidors que actuarien tot l’any, modificant-se
així la freqüència de pas per a cadascun dels contenidors en les temporades d’hivern i d’estiu,
la qual cosa va significar incrementar els serveis de rentat en temporada d’hivern i disminuir-los
en temporada d’estiu (acompanyen quadre explicatiu).
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Facturació de costos fixos anuals no associats a cap servei real
Manteniment de software de gestió i servidor central. Com ja s’ha senyalat més amunt, tant els
tècnics municipals com FCC SA, manifesten que els mitjans informàtics citats estan a
disposició i són usats pels serveis tècnics municipals.
Manteniment PDA inspecció municipal
Tant els tècnics municipals com FCC SA coincideixen en què, com ja s’ha posat de relleu més
amunt, les PDA i les línies han estat subministrades i s’entén que han estat mantingudes al
llarg dels anys del contracte.
El setembre de 2015, com a conseqüència d’un altre canvi en el govern municipal, es donen de
baixa quatre línies més i de les 8 PDA només en queden 3 operatives. Per un error imputable a
la gestió del propi contracte es segueixen facturant 8 unitats, l’import facturat incorrectament és
d’un total de 6.423,00 €, que FCC SA, afirma que retornarà com i quan se li requereixi.
Assegurances dels tres vehicles retornats en la modificació del contracte de 2014
FCC SA i els tècnics coincideixen una vegada més, quan manifesten, entre d’altres, que un cop
retornats els tres vehicles elèctrics es va continuar certificant els imports de les seves
assegurances. Malgrat això, en la certificació d’agost de 2016 que s’adjunta (veure full nº 2813
de l’informe de Via Pública i document núm. 4 de les al·legacions de FCC SA) es regularitza el
retorn de la quantitat de 9.999,81 € (realitzant un descompte en la certificació), corresponent al
període facturat indegudament (de maig 2014 a juliol 2016).
Manteniment del vehicle d’inspecció retornat
Tant FCC SA com els serveis tècnics municipals tornen a coincidir amb el que ja s’ha recollit
més amunt, sobre que el Departament de Neteja ha disposat sempre, des de l’inici del
contracte, de dos vehicles de forma ininterrompuda fins a data d’avui (es va canviar el Toyota
Hibrid MT 451 per una furgoneta com ja s’ha recollit més amunt).
Assegurances 8 unitats MT754 no utilitzats
Segons, el tècnic de Neteja, l’oferta de FCC preveia realitzar el servei de recollida de
desbordaments de contenidors amb 8 vehicles elèctrics, els quals es reben el febrer de 2011.
Paral·lelament, en l’apartat 11.2 del PPTP es diu que l’Ajuntament proveirà els espais
suficients, així com la seva adequació. Degut a que els 8 vehicles necessiten d’una instal·lació
específica per a l’alimentació elèctrica, i donat que FCC no disposava dels espais indicats, es
va retardar la instal·lació a l’espera que l’Ajuntament es pronunciés. Durant aquest temps,
aquests 8 vehicles elèctrics van estar parats i el servei es va realitzar amb 4 vehicles a gasoil
de l’antic contracte des de juny de 2010 fins a gener de 2012.
Finalment es decideix fer la instal·lació a l’espai existent, motiu pel qual és necessari que tota la
flota de camions recol·lectors utilitzi la via pública com a zona d’estacionament. Al febrer de
2012 entra en funcionament la instal·lació d’alimentació elèctrica, el cost de la qual no s’ha
satisfet, com tampoc no l’ha reclamat FCC. A partir d’aquell moment (febrer 2012), es deixen
d’utilitzar els 4 vehicles a gasoil de l’antic contracte i es realitza el servei amb 4 vehicles
elèctrics del nou contracte.
Així doncs, 4 dels 8 vehicles elèctrics es mantenen sense funcionament des del 2012, quan
s’adequa la prestació dels serveis d’acord al pressupost disponible, obligant a reduir serveis de
neteja viària. Tot i així, aquests vehicles es troben en situació de disponibilitat per en funcionar,
motiu pel qual s’incorporen en la certificació les despeses fixes d’assegurances i impostos a
partir de febrer de 2011. No és fins el ple municipal del 25/04/2014 que l’Ajuntament aprova
que tres dels quatre vehicles no utilitzats siguin retornats a FCC i que se’n mantingui un com a
vehicle de reserva, la qual cosa es formalitza degudament mitjançant la modificació del
contracte corresponent.
Per la seva banda, FCC SA entén que té dret a repercutir els costos d’aquesta assegurança,
independentment del grau d’utilització d’aquests vehicles.
Assegurances de diversos vehicles no subministrats (7.5.6 fins a 7.5.8)
Coincideixen els tècnics de Via Pública i l’empresa FCC SA, en què les assegurances a les
quals es refereixen aquest tres punts corresponen a vehicles de l’anterior contracte que van
prestar servei fins a l’arribada de la nova maquinària que havia de substituir-la i que amb
posterioritat romandrien com a vehicles de reserva del contracte.
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Es va aplicar els preus d’assegurances de l’oferta a aquells vehicles de l’anterior contracte que
tenien les mateixes característiques que els nous i que era necessari el seu ús fins a disposar
dels nous equips.
Assegurances de 2 MT250 no subministrats
Els tècnics municipals diuen que a l’oferta presentada per FCC es proposava dues deixalleries
mòbils. Un cop adjudicat el contracte, des de l’Ajuntament es va creure convenient d’ampliar el
nombre de deixalleries mòbils fins a quatre (utilitzant dues unitats de l’anterior contracte).
Es va preparar una proposta de modificació de contracte, proposta que el nou equip de govern
entrant el 2011 va desestimar. Mentrestant els vehicles es van preparar pel funcionament amb
les despeses corresponents fins al gener de 2012 que es va desestimar definitivament.
FCC SA, d’altra banda, manifesta que el contracte disposava de quatre vehicles de deixalleria,
dos nous i dos que procedien de l’anterior contracte, per aquest motiu certificaven quatre
assegurances.
Assegurances de vehicles de reserva no utilitzats mai
Els tècnics municipals posen de manifest que a la introducció del PPTP i referint-se als vehicles
de l’antiga contracta es diu que “Només la maquinària de darrera adquisició podrà ser
utilitzada com a reserva”. Amb aquest criteri, l’oferta presentada per FCC contempla els costos
fixos de manteniment dels vehicles de l’antic contracte per tal de disposar-ne com a vehicles de
reserva. Per tant, es procedeix a la certificació d’aquests imports d’acord amb l’oferta
presentada i amb els criteris dels tècnics municipals.
FCC SA per la seva banda, es remet a la clàusula 12.1 del PPTP i manifesta que aquests
vehicles es troben en les instal·lacions de FCC SA a Badalona i són usats com a material de
reserva de la resta de la maquinària, quan és necessari. Per això, tots tenen la documentació
reglamentària per poder circular (permís circulació, ITV, assegurança, etc.). I, consegüentment,
és lícita la facturació de les seves assegurances.
Assessor informàtic
Coincideixen els tècnics municipals i FCC SA, quan diuen que l’oferta de FCC SA fixava 25.000
€/any a cost directe per aquest servei i, com queda reflectit en la DSP, s’ha certificat 32.477,68
€ des de l’inici. Per tant, en aquest cas hi ha hagut un important estalvi.
FCC SA, afegeix que els costos derivats del concepte “assessor informàtic” ho són tant pels
serveis prestats als tècnics municipals (formació, actualitzacions, etc.) com pel
desenvolupament i millora de les noves aplicacions que s’han associat al contracte.
Publicitat i propaganda facturada però no realitzada
La DSP diu que entre juny de 2010 i maig de 2011 es va facturar 120.00 euros com a costos
fixes que no s’havien d’imputar, ja que en aquella època s’havia acabat de realitzar la
campanya inicial d’implantació de la FORM.
I FCC SA, manifesta que L’impot de 120.000 € anuals per a accions de publicitat i propaganda
no té res a veure amb el destinat al projecte d’implantació de la FORM, que el plec preveu com
un projecte independent. Que durant els anys 2010 i 2011 es van dur a terme accions
publicitàries i informatives per difondre entre les OMD, així com en altres centres socials, els
nous serveis (diferenciada de la FORM).
Contra l’afirmació de l’autor de la DSP que “durant la resta del contracte no es té constància
que FCC SA hagi realitzat cap acció” però que s’han repercutit des del juny de 2011 al
desembre de 2015 diferents imports en concepte de cost directe de publicitat i propaganda.
FCC diu que, com a conseqüència de la reducció pressupostària de 2012, es va acordar amb
els responsables de l’Àrea, que només es certificaria en concepte de publicitat els costos que
s’ocasionessin i no la totalitat dels 120.000 €, per això els imports que figuren a les
certificacions durant aquest període són diferents.
Els tècnics municipals coincideixen en afirmar que des de la regidoria es decideix només
assumir els imports de les accions de comunicacions que s’hagin ordenat des d’aquí.
Capítol 8 i 9. Facturació infradimensionament oferta recollida residus i variació a l’alça dels
preus unitaris de l’oferta.

El Sr. C. entén que:
Els contractistes presenten ofertes infradimensionades en quant al número de jornals previstos
per resultar més econòmiques i, posteriorment, a l’adjudicació incrementar en les certificacions
el número de jornals per aconseguir una millor facturació.
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Segons el Sr. C., FCC, SA, ha incrementat un 6,6% el nombre de jornals “necessaris” per
realitzar el servei, amb una reducció del 5% dels contenidors i una disminució del 20% de la
producció de residus, que hauria hagut de suposar ajustar el servei a la baixa i no al contrari.
Així doncs, estima el sobrecost de l’infradimensionament en uns 2.795.319,12 €.
 Per la seva banda, FCC, SA, al·lega que:
FCC realitza una inversió en 3.791 contenidors de les diferents fraccions, incloent les unitats
ubicades al carrer i, per tant, les recollides, i les unitats de reserva que es mantenen en les
instal·lacions de FCC, que exigeix el plec.
El sistema de prestació serveis de recollida de residus que FCC va presentar en la seva oferta,
es va veure transformada amb la modificació de contracte posterior, any 2010 i que, en opinió
de FCC, va ser millorada pels interessos tant econòmics com de servei al carrer de
l’Ajuntament.
Diuen que el canvi del sistema de recollida de mobles va suposar una reducció en els serveis (i
en els costos associats) del repàs d’ubicacions, aquest servei està interrelacionat amb el servei
de “quita i pon” de la recollida de la zona centre, carrer del Mar i voltants.
Adjunten un quadre on s’observa que el total de recollides de l’any 2015 (9.207,50) és inferior
al número de recollides que contempla l’oferta presentada per FCC (9.272,34). D’acord amb
aquest quadre entenen que queda demostrat que no hi ha un infradimensionament dels serveis
de recollida, sinó que el nombre de serveis prestats durant el 2015 és inferior en 64,84 jornals
oferts l’any 2009.
D’altra banda, manifesten que no és cert que l’any 2015 es recolliren un 5% menys de
contenidors, sinó que els 3791 contenidors de l’oferta incloïen un 5 % de contenidors d’estoc en
el parc que lògicament no són recollits.
 El Sr. C. diu respecte la variació a l’alça dels preus unitaris de l’oferta (capítol 9) que:
Una altra de les formes d’aconseguir que l’oferta sigui més “ajustada” és oferir uns serveis amb
preus unitaris més baixos dels que s’acabaran aplicant. Així pels mateixos jornals de servei si
s’apliquen unes configuracions d’equips amb personal o maquinària amb preus unitaris més
baixos en l’oferta, però en les certificacions es “canvien” les configuracions dels equips de
forma que o bé el personal o bé la maquinària té un cost major que en l’oferta i s’acaba podent
facturar un import major.
El Sr. C. manifesta haver detectat en les certificacions revisades, que s’ha incrementat el preu
unitari de tres dels serveis definits en l’oferta: la recollida concertada de mobles (0,096M€), la
recollida no concertada de mobles (0,95M€) i el desbordament de contenidors (0,02M€). Així
mateix, també detecta l’aparició d’un servei nou relacionat amb la recollida de mobles que no
estava previst en l’oferta (0,6M€) i que, de facto, significa incrementar el cost del servei de
recollida de mobles en 1,65M €.
 Per la seva banda, FCC, SA, al·lega que:
El Ple de l’Ajuntament en data 21 de desembre de 2010 va aprovar una sèrie de modificacions
al contracte adjudicat amb data 23 de març de 2010. Algunes d’aquestes modificacions feien
referència al canvi de sistema en el servei de recollida de mobles.
Aquesta modificació suposa el següents canvis:
1.El vehicle que presta el servei es transforma d’un camió caixa oberta a un camió recol·lector
compactador.
2.Com a conseqüència d’aquest canvi, la categoria del personal ha de canviar de personal
assignat a neteja viària a personal assignat a recollida de residus.
3.El nombre d’equips que presten servei és menor, ja que la capacitat de càrrega dels equips
recol·lectors és molt més elevada.
4.Aquests canvis modifiquen al seu torn el servei de repàs d’ubicacions de contenidors, que
passen de 6 equips en l’oferta a només 4 amb aquest nou sistema, amb el consegüent benefici
econòmic per a l’Ajuntament, que pel mateix servei millorat paga menys del previst.
Segons al·leguen, els preus unitaris que contemplen aquestes modificacions estan reflectits en
l’oferta inicial de FCC, per la qual cosa no va ser necessari crear cap preu complementari.
Malgrat que el preu unitari de l’equip sigui superior a l’ofertat, també és cert que utilitzar un
nombre inferior d’equips i una maquinària més eficient, suposa un estalvi a causa de l’augment
de la productivitat.
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D’altra banda, pel que fa a l’increment del preu unitari de l’equip de desbordaments de
contenidors, FCC, vol aclarir en primer lloc que, el servei de repàs d’ubicacions i la recollida de
desbordaments són dues formes de definir un mateix servei, que consisteix en la neteja i
adequació d’àrees d’aportació. Consideren que aquest és un fet que hauria de saber l’autor de
la DSP.
Com reitera FCC la modificació del servei de recollida de mobles del 2010 va afectar a aquest
servei. En aquest sentit, aporten un quadre comparatiu entre el serveis ofertats l’any 2009 i els
realitzats l’any 2015, en el qual s’aprecia com no només no hi hagut certificació de més per part
de FCC sinó que, al contrari, aquestes modificacions, han suposat un estalvi al pressupost
municipal.
Capítol 10. Doble imputació de costos
 Pel que fa al consum de deixalleries, el Sr. C. diu que:
Un mateix cost s’ha imputat més d’una vegada. Concretament, el cost de manteniment i
consumibles de les deixalleries és de 2.00 euros anuals per a cadascuna de les deixalleries
fixes. I, a partir de febrer de 2012, amb el canvi de model de certificació, els costos de consums
de les deixalleries s’inclouen en els costos fixos dels consums de les instal·lacions. Malgrat
això, els 4.000 € anuals de consums de les deixalleries no deixen d’imputar-se entre els costos
de vehicles d’inspecció. Per tant, s’imputen dues vegades el mateix cost.
Amb l’agreujant que de febrer de 2012 a març de 2013, inclòs, s’imputa 12 vegades el cost
anual per a cada deixalleria, 24.000 € anuals. És a dir, 48.000 € enlloc de 4.000 €.
Això hauria significat una facturació a l’Ajuntament de 82.429,04 €.
 Pel que fa al consum de deixalleries, FCC, SA, al·lega:
Primer.- Que no existeix cap duplicitat en els costos de deixalleria, ja que en l’oferta presentada
per FCC i, per tant, en les certificacions, els costos derivats de les deixalleries, es divideixen en
dos apartats:
1.Costos fixos pel caràcter d’estructura que es dóna a les instal·lacions en general. Aquest cost
és de 2.000 € anuals per cadascuna de les instal·lacions.
2.D’altra banda, un cost de 2.000 € per deixalleria que s’imputa directament al cost de recollida.
Segon.- En el període comprès entre els mesos de juliol 2010 a gener de 2012 (19
mensualitats), per error, FCC només va facturar un dels conceptes anteriors, per la qual cosa
es generà un deute de l’Ajuntament a FCC de 6.333,33 € (19 mensualitats de 166,66 €/mes –
equivalents a 2.000 € anuals- per dos equipaments) que resta pendent de regularitzar.
En el període comprès entre febrer de 2012 i març de 2013, ambdós inclusius, per un error de
formulació es va imputar mensualment un cost de 2.000 € que realment era anual suposant un
sobrecost de 48.00 €. FCC es va adonar d’aquest fet i ho va posar en coneixement del servei
tècnic municipal i es va procedir a regularitzar aquest error de la següent forma:
1.Un total de 37.543,31 € en serveis extres, prestats i no certificats.
2.En la certificació corresponent al mes d’abril de 2013 es realitza un descompte de 10.457,53
€ a preus d’origen en el servei de 32 de la certificació de recollida de residus.
 Pel que fa a altres possibles imputacions, el Sr. C. diu que:
En les propostes de certificacions elaborades per l’empresa es presenten una sèrie de “costos
directes” que no estaven especificats en l’oferta, ni com a serveis amb els seus corresponents
equips, ni com a preus unitaris. Es tracta dels següents conceptes:
Serveis especials d’inspecció. Aquest concepte s’imputa a partir d’abril de 2012 a abril de 2015
i sumen un total de costos directes sense aplicar revisió de preus, ni despeses generals ni
benefici industrial ni IVA de 74.544,44 €, amb uns imports que van de 0 € a més de 8.000 €.
Seguretat deixalleria. Entre febrer de 2012 i desembre de 2013 s’imputen 113.859,90 € de
costos directes de “seguretat deixalleria” abans d’aplicar la revisió de preus, despeses
generals, benefici industrial i IVA, amb imports mensuals que van de 3.000 € a més de 10.700
€. L’autor de la DSP considera, a més, que aquests costos els hauria d’assumir directament
l’empresa dins de les despeses generals o reduint el seu marge de maniobra.
Gestió de residus. Entre setembre de 2012 i juliol de 2013 s’imputen 17.243,68 € de costos
directes amb els conceptes “abocaments incontrolats” i “gestió de residus” amb imports
mensuals que van dels 185 € a més de 7.300 €. A aquests costos posteriorment se’ls aplica
revisió de preus, despeses generals, benefici industrial i IVA.
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 Pel que fa a altres possibles imputacions, FCC,SA, al·lega que:
Les imputacions referides pel Sr. C. tracten de serveis efectivament realitzats que no estan
inclosos en el pressupost de l’oferta i responen a una petició expressa dels serveis tècnics
municipals. Aquest tipus de serveis estan contemplats a l’apartat 2.6 (tractaments
excepcionals) del plec de condicions tècniques. És incorrecte parlar de doble imputació perquè
només s’ha certificat l’import real del servei.
Serveis especials d’inspecció. Petició expressa dels serveis tècnics municipals de reforçar els
treballs d’inspecció els diumenges i festius, per sobre dels establerts a l’oferta de FCC.
Seguretat deixalleria. Davant les múltiples incidències que ocasiona l’entrada en les
instal·lacions de personal aliè a la deixalleria amb la única intenció d’agafar material amb valor
econòmic, així com de molestar als usuaris. I, davant la impossibilitat de què el servei de
vigilància i control el dugués a terme la policia local o els Mossos d’Esquadra, es va decidir per
petició expressa dels serveis tècnics municipals i els responsables polítics contractar un servei
de vigilància externa. Per això que entre febrer de 2012 i fins desembre de 2013 formava part
de la certificació mensual el concepte de seguretat de la deixalleria, assumint a partir d’aquesta
data el seu cost l’empresa FCC, seguint les indicacions dels serveis tècnics municipals de no
acceptar més càrrecs econòmics per aquest concepte, tot i que el servei es continués prestant.
Gestió de residus. La neteja de solars (contemplada en els plecs) es realitza a petició dels
serveis tècnics municipals i es realitza tant amb mitjans propis de la brigada municipal com amb
mitjans de FCC. Aquesta decisió és discrecional del serveis tècnics municipals. Els residus
resultants d’aquestes neteges, així com els contenidors per a l’emmagatzematge són
gestionats per una empresa externa. Els costos d’aquests treballs són els que es certifiquen
com a gestió de residus.
Capítol 11. Amortització a període més llarg de l’establert
 El Sr. C. estableix que:
En les taules d’amortització incloses en les certificacions, totes les amortitzacions, totes les
amortitzacions estan calculades a 10 anys (les de maquinària, que el plec estableix a 8 anys
també). Això suposaria un sobrecost de 0,5M €.
D’altra banda, diu que FCC aplica el sistema francès de pagaments constants (amortització
creixent i interessos decreixents) tot i que en les certificacions indiquen una quantitat fixa tant
per amortitzacions com per interessos (de fet –diu- apliquen una mitjana de les amortitzacions i
una dels interessos). I es pregunta que passarà si es planteja una amortització avançada de les
inversions, quina quantitat serà l’efectivament amortitzada, l’amortització anual creixent que
defineix el sistema francès o la suma de les diverses mitjanes aplicades.
 Per la seva banda, FCC, SA, al·lega que:
Sobre el període contemplat per al càlcul de les amortitzacions. Que l’Ajuntament de Badalona
en el document d’aclariments i respostes a les preguntes formulades per les licitadores annexat
a l’informe com a document núm. 5, responent a una pregunta formulada per URBASER,
determina que el termini d’amortització i finançament dels equips serà de 10 anys.
Sobre el mètode de càlcul d’amortitzacions adoptat. Ni el PPTP ni el PCAP especifiquen quin a
de ser el mètode de càlcul a seguir per determinar les quotes d’amortització i finançament dels
béns materials a adscriure al contracte. Davant d’aquesta indefinició FCC opta pel sistema
francès de quotes constants, entenent coma quota la suma de la part corresponent a
amortització i la part corresponent al finançament. En definitiva, el sistema d’amortització
hipotecari que és el més comú per a aquest càlcul.
Aquest sistema permet elaborar unes taules, element a element, en les quals –a més- queda
patent que s’abona en concepte de capital amortitzat i què s’abona en concepte d’interessos.
FCC acompanya una taula d’amortització d’une element adscrit al contracte, comparant-lo amb
la fitxa de preus unitaris presentada a l’oferta, per verificar que les dades anuals corresponen.
En la taula s’assenyala en color la columna de valors residuals més a més.
FCC al·lega que l’acceptació per l’Ajuntament de l’oferta que inclou aquestes taules significa
l’acceptació que aquest mètode no és contrari al previst als plecs.
Per últim, insisteix en què a la vista de la taula annexada està perfectament determinat en cada
moment l’import de les amortitzacions pendents, en cas que l’Ajuntament de Badalona volgués
realitzar una amortització anticipada de qualsevol inversió.
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 Els tècnics municipals reiteren en la seva compareixença en seu municipal que:
En el plec es va establir un tipus d’inversió a 8 anys i un altra a 10 –diu el Sr. Ortí- però com
que això va crear una certa confusió en els licitadors, que no acabaven d’entendre què anava a
8 anys i què anava a 10 i van decidir fer-ho tot a 10 anys. En aquest punt, el Sr. Lopez De
Manresa afegeix que, de fet, va ser un dels aclariments que va demanar una de les empreses
licitadores al Central de Contractació i com a conseqüència la resposta a aquest aclariment
(amortització a 10 anys) es va notificar a totes les empreses.
 Amb relació als capítols 7, 8, 9, 10 i 11 de la diagnosi, l’informe de conclusions emès pels
advocats J.R.C., M.S.S. i J.M.M. de Bel Advocats, posa de manifest de forma literal:
“III. SOBRE ELS EVENTUALS INCOMPLIMENTS CONTRACTUALS PER PART D’FCC EN LA
INCLUSIÓ DE DETERMINADES PARTIDES I CONCEPTES EN LA FACTURACIÓ DELS
SERVEIS.
A través de l’estudi de les certificacions mensuals dels serveis prestats per la concessionària, a
la Diagnosi es detecten una sèrie d’irregularitats en l’abonament de les factures presentades
per FCC, pel període de juny de 2010 a desembre de 2015, tota vegada que la facturació no es
correspondria amb treballs o serveis efectivament prestats.
Aquestes irregularitats consistirien succintament en:
- la facturació d’inversions que no s’haurien realitzat però que se’n repercuteix un cost (mitjans
informàtics sense instal·lar i dispositius PDA i GPS sense entregar, els quals tot i que no
estarien en poder de l’Ajuntament es factura a l’Ajuntament el seu manteniment). Per aquests
conceptes, s’hauria facturat a l’Ajuntament de forma irregular aproximadament uns 140.000 €,
pel període de maig de 2011 a desembre de 2015.
- la facturació de material i vehicles que no s’utilitzarien en la prestació dels serveis de neteja
viària i recollida de residus, a conseqüència d’un sobredimensionament de la maquinària
necessària (facturació d’un camió rentacontenidors 9+9 m³ (MT239) no utilitzat; de 3 vehicles
elèctrics d’elevació (MT261) per fer recollides selectives i de resta al centre de la ciutat no
utilitzats; d’un vehicle polivalent amb grua, dipòsit i capacitat d’impulsió i aspiració (MT265) per
la neteja interior i exterior dels contenidors soterrats sense ús justificat; d’un vehicle bolquet i
plataforma (MT354) no utilitzat; de camions elèctrics amb un bolquet de 7m³ (MT754) no
utilitzats; de 2 escombradores Citycat (MT303) de repàs de places, vials, voreres i zones de
vianants no utilitzades; d’un vehicle polivalent amb dipòsit d’aigua i caixa (MT365) no utilitzat;
d’una fregadora-aigualejadora (MT370) no utilitzada; de dues aigualejadores de voreres
(MT374) no utilitzades; de 2 camions cisternes de 16m³ insonoritzats i amb perxa (MT383) no
utilitzats; d’un camió aigualejador híbrid amb una cisterna de 5m³ (MT386) no utilitzat; d’un
furgó hidronetejador amb cistella (MT395) no utilitzat; d’un furgó colorímetre per la neteja
ordinària de pintades, grafitis i cartells (MT396) no utilitzat; de dos furgons alts amb
hidronetejador per neteja a alta pressió (MT408); i de cinc bufadores per la recollida de les
fulles dels arbres (MT711).
Per aquests conceptes, s’hauria facturat a l’Ajuntament un import entorn a 2,2 milions d’euros.
- la sobrefacturació de serveis (en neteja de contenidors), per un import d’aproximadament
198.000 €.
- la facturació de costos fixes (manteniment, assegurances...) no associats a cap servei real,
per un import aproximat de 280.000 €.
- la variació a l’alça dels preus unitaris fixats en l’oferta econòmica de FCC (variació a l’alça
dels preus unitaris de recollida concertada i no concertada de mobles, dels preus per “trasvàs”
de mobles i de desbordaments de contenidors), per un import aproximat de 1.632.000 €.
- la doble imputació de costos, per un import d’aproximadament 350.000 €
- la facturació d’amortitzacions a períodes més llargs als establerts (de 8 a 10 anys), amb el
conseqüent sobrecost per l’Ajuntament, per import aproximat de 500.000 €.
En contrast amb la contundència de les conclusions de la Diagnosi, en l’Informe municipal
redactat pel Cap de Departament de Neteja Urbana i Edificis Municipals, Sr. Ramon Ortí
Bertrán, i el Cap del Servei de Via Pública i Mobilitat, Sr. Enric López de Manresa, de gener de
2017, incorporat a l’expedient informatiu GEST 18/16, es defensa la correcció i adequació de
les facturacions presentades per FCC als treballs prestats, negant categòricament totes i
cadascuna de les conclusions de la Diagnosi.
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Queda fora de l’àmbit d’aquest informe jutjar les bondats del mètode emprat pel tècnic redactar
i l’encert dels càlculs i de les conclusions de la Diagnosi, que d’altra banda queden lluny de les
competències jurídiques de qui subscriu, havent en tot cas d’avaluar les conseqüències a tots
els nivells en cas de verificar-se la certesa d’aquestes imputacions.
Fins i tot, doncs, partint que, després d’un anàlisi crític de la Diagnosi i la verificació de llurs
càlculs, en resultés una actuació irregular de la contractista en la inclusió de determinades
partides i imports no susceptibles de ser abonats per l’Ajuntament, ens trobem amb l’evidència
que a l’hora de realitzar l’abonament d’aquestes factures s’ha seguit el protocol fixat pels Plecs
de Clàusules Administratives Particulars i els Plecs Tècnics del contracte de concessió, pel
reconeixement de l’obligació i l’ordenació del pagament.
En efecte, a la clàusula 14.2 dels Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, s’estableix:
“La retribució del contractista s’efectuarà d’acord amb les certificacions dels serveis previstos
en el contracte i els preus dels mateixos que resultin de la licitació, o de les revisions de preus
que s’escaiguin, abonant-se els serveis de forma mensual d’acord als serveis prestats i
efectivament realitzats.
La retribució es materialitzarà per mesos vençuts, contra la presentació de les factures per part
del contractista corresponents a neteja viària i la recollida i deixalleries i l’ajuntament haurà
d’abonar-la d’acord amb els termes de la Llei de Contractes del Sector Públic, i les normes
interès de la Intervenció municipal.
El sistema retributiu serà per tant la combinació de:
- els serveis prestats i efectivament realitzats d’acord amb els preus unitaris del contracte,
revisats anualment d’acord amb la fórmula de revisió indicada.
- les correccions de les incidències del sistema de control de la prestació del servei definit al
punt 13.7 i del control de la qualitat definit al punt 13.8 del present plec, aplicats sobre els preus
unitaris vigents del contracte.
Els tècnics de l’Ajuntament responsables del servei emetran de mutu acord amb els
responsables de l’empresa l’ordre de facturació mensual, d’acord amb el model de certificació
que s’adjunta com a annex 13.
Un cop conformada la citada certificació, l’empresa podrà facturar el cost que en resulti”.
En termes similars es refereix també la clàusula 23ª dels plecs administratius.
El dibuix de quin és el protocol d’actuacions de l’Ajuntament per abonar les factures derivades
del serveis de neteja i recollida de deixades es completa amb l’informe tècnic obrant en
l’expedient informatiu GEST-18/16, de 30 de desembre de 2016, elaborat pel Cap de
Departament, Sr. Ortí, que detalla la informació de què parteixen els responsables del servei
per tal d’elaborar la certificació dels treballs:
“3. Els fulls amb els registres dels serveis efectuats, denominats “fulls partes diaris” es revisen i
es transcriu en un full de resum mensual, on es modifiquen segons els acords, comprovacions i
justificacions dels serveis revisats.
El resum mensual és la quantificació dels serveis realitzats per a la certificació mensual.
4. Els resums i les certificacions mensuals són posteriorment registrades per a ser valorades
per l’empresa externa LOVIC en compliment del punt 12.9 Auditories Externes del Servei i
d’aquesta manera es controla la despesa”
D’aquesta manera tenim que cada dia es passa a l’Ajuntament per part de FCC un comunicat
de serveis, que s’incorpora a un full resum mensual sobre el qual es realitzen les correccions i
esmenes derivades de les reunions de coordinació i seguiment del servei (de periodicitat
setmanal, de conformitat també a l’informe de 30 de desembre de 2016).
A partir d’aquest resum mensual, els serveis tècnics municipals elaboren la certificació dels
serveis de neteja viària, que és firmada pel Cap del Departament de Neteja Urbana, i
conformada pel Cap del Servei de Via Pública. Amb aquesta certificació, FCC elabora i
presenta la corresponent factura, comprovant-se per part dels responsables del servei que es
correspongui amb la certificació aprovada. En cas afirmatiu, es passa a intervenció per tal
d’ordenar-ne el pagament.
A través del procediment d’aprovació de la factura, es reconeix a favor del contractista el dret a
la contraprestació pels serveis prestats, de manera que qualsevol irregularitat que es detecti
amb posterioritat no pot implicar una revocació unilateral d’un acte reconeixedor de drets com
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és l’aprovació de la factura, que al seu torn, es fonamenta en una certificació de treballs,
realitzada i conformada pels serveis municipals.
En paraules de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, en Sentència de 26
de gener de 2004 (JUR 2006\52395), que anul·la una deducció econòmica practicada per part
d’un Ajuntament a un concessionari amb caràcter retroactiu sobre un període ja facturat i
cobrat, “el libramiento de las certificaciones, con el visto bueno de la intervención municipal y
de la tenencia de alcaldía correspondiente sin reserva alguna sobre la prestación del servicio,
supone sin duda un acto propio que compromete al que lo dicta. Por eso entendemos que no
puede el Ayuntamiento –muchos meses después de los incumplimientos, más de un año en
algunos casos- al margen de lo pactado, efectuar las deducciones. Va contra sus propios
actos al actuar así, y contra el espíritu y la letra de lo pactado sobre la forma y el tiempo en que
han de efectuarse las deducciones (…)”.
D’acord amb la doctrina el principi segons el qual ningú pot anar contra els propis actes resulta
d’aplicació quan allò realitzat s’oposi als actes que prèviament haguessin creat una situació o
relació de dret “que no podia ser alterada unilateralment por quien se hallaba obligado a
respetarla” (SSTS 9 de desembre de 2010, 7 de desembre de 2010, 25 de febrer 2013).
Significa en definitiva que qui crea una confiança en una situació aparent i l’indueix a obrar
d’una determinada manera, sobre la base de l’actuació prèvia no pot pretendre que aquella
situació fos fictícia i que el que hauria de prevaldre seria la nova actuació.
Si això és aplicable a les relacions jurídiques particulars amb major mesura resulta d’aplicació
en l’àmbit de l’Administració Pública, autora d’actes administratius que generen plens efectes
jurídics; i en el nostre cas, plens efectes favorables a l’interessat, a saber, el dret al cobrament
d’unes factures que es correspondrien als serveis prestats.
La mera existència d’irregularitats (de fons o de forma) no pot suposar una revocació
automàtica de les factures aprovades, doncs si així es fes s’estarien conculcant els límits
revocatoris de l’administració fixats a l’art. 109.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (en endavant LPAC):
“1. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de
prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya
dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al
interés público o al ordenamiento jurídico”
A partir de l’aprovació de les factures, si l’Ajuntament arribés a la conclusió que la
concessionària ha inclòs una sèrie de conceptes i imports de forma irregular i contrària als
plecs del contracte, el que resultaria procedent és endegar els corresponents procediments de
revisió d’ofici, i en concret, tenint en compte que ens trobaríem en un supòsit d’anul·labilitat de
1
l’art. 45 LPAC , al procediment per a la declaració de lesivitat de les corresponents factures
abonades al contractista, de conformitat al què s’estableix a l’art. 107 LPAC:
“Artículo 107. Declaración de lesividad de actos anulables.
1. Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo
dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público.
2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que
se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como
interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 82.
Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el
proceso judicial correspondiente, la declaración de lesividad no será susceptible de recurso, si
bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos.
1

“Artículo 48. Anulabilidad.
1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico,
incluso la desviación de poder.
2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales
indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad
del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo”
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3. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera
declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.
4. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las Comunidades
Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada Administración
competente en la materia.
5. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de
lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano
colegiado superior de la entidad.”
Tal i com declara la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 9 de febrer de
1999, RJCA 1999\440, en un supòsit on s’enjudicia l’aprovació per part de l’Ajuntament de
Mataró amb caràcter retroactiu una modificació d’una liquidació econòmica (ja abonada) a un
contractista:
“CUARTO.- Por lo que respecta a las liquidaciones de los ejercicios de 1990 a 1992, no cabe
olvidar que las mismas habían sido ya aprobadas en su momento por el Pleno municipal, y que
se habían abonado a la actora las cantidades resultantes, en aplicación de lo dispuesto en la
cláusula 20.3 del pliego de condiciones. En consecuencia, ha de considerarse que se trata de
actos declarativos de derechos que no pueden ser revisados por propia autoridad por la
Corporación demandada. Si ésta entendió que todas o alguna de dichas liquidaciones no
resultaban ajustadas a los términos del contrato, debió declarar la lesividad de los respectivos
Acuerdos de aprobación e impugnar los ante la Jurisdicción Contencioso- Administrativa ( RCL
1956\1890 y NDL 18435), en los términos del art. 103.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
( RCL 1992\2512, 2775 y RCL 1993\246), de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.”
En termes similars, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 30 de
desembre de 2015 (ROJ SJCA 2389/2015) resol l’anul·lació d’un expedient de reintegrament
per la devolució de retribucions percebudes pel Secretari-Interventor, sobre la base de la
inexistència del corresponent procediment de revisió dels actes administratius (ja sigui d’ofici o
bé pel procediment de lesivitat):
“Sostiene la parte demandada que "no pot l'actora afirmar que els esmentats acords no van ser
mai anul lats, sinó que la pròpia Corporació els va deixar sense efecte, entenent-se des del seu
inici, com no podia ser d'altra manera, motiu pel qual els actes de dels nomenaments es
deriven, como són els de caràcter retributiu, també van quedar anul lats, i per tant les
retribucions rebudes pel Sr. E. , com a secretari interventor, són errònies i indegudes".
Desconoce ese argumento que sólo la declaración de nulidad o de anulabilidad de un acto
favorable para el interesado como el de autos en lo relativo a los derechos retributivos, que
imperativamente ha de seguir en vía administrativa el correspondiente procedimiento de
revisión de actos regulado en la Ley 30/1992 ("Artículo 102 . Revisión de disposiciones y actos
nulos; "Artículo 103. Declaración de lesividad de actos anulables"), puede invalidarlo y privar a
dicho acto de eficacia, con efectos ex nunc, esto es desde el dictado o la emisión del acto
administrativo objeto de revisión. Esas resoluciones municipales por las que se dejan "sin
efecto" sin más los nombramientos del actor, sobre cuya legalidad no se va a pronunciar aquí y
ahora el Juzgado al no ser las mismas objeto de recurso, en su caso tendrían exclusivamente
efectos ex tunc, esto es desde la fecha del dictado de las mismas. De aceptar la tesis de la
demandada se vulneraría directa y frontalmente la garantía del procedimiento debido señalado
en la ley (revisión de actos en vía administrativa, artículos 102 y siguientes de la Ley 30/1992 )
y el principio de ejecutividad y eficacia de los actos administrativos ("Artículo 56. Ejecutividad" y
"Artículo 57. Efectos"). Por lo tanto, asiste la razón al Letrado del actor al sostener como punto
de partida que "els acords municipals de nomenament mai han estat anul·lats" y como
consecuencia la "improcedència legal del requeriment" en virtud del "principi d'executivitat dels
actes administratius” (...). En efecto, el Ayuntamiento autor de dichos actos de nombramiento,
que no han estado anulados o declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa ni
se ha instado en relación a los mismos en vía administrativa procedimiento alguno de revisión,
debe estar y pasar por los mismos y por sus efectos, sin que pueda hace valer en su defensa el
argumento de la existencia de irregularidades en los nombramientos por el mismo consistorio
efectuados. (...) En cualquier caso, las resoluciones municipales de nombramiento del actor (...)
no revisadas en vía administrativa (a través del preceptivo procedimiento de revisión de actos
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administrativos) ni en sede jurisdiccional, y en ningún caso declaradas nulas o anuladas
conforme a Derecho, producen plenos efectos jurídicos desde el día de su adopción hasta el
día en que se dejan sin efectos, de entre ellos los derechos retributivos que vinculan al
Ayuntamiento. Por tanto, en el supuesto de autos las irregularidades en los nombramientos
(recuérdese, no anulados ni declarados nulo) no pueden afectar a los derechos retributivos
reconocidos y consagrados hasta que expresamente se dejan sin efecto, ni pueden justificar la
sustanciación de un procedimiento de reintegro de retribuciones indebidas o de pagos
indebidos (...) Y ello por la poderosa razón de que no nos encontramos en el supuesto de autos
ante un mero error material, aritmético o de hecho del importe de las retribuciones en las
nóminas del funcionario sino ante una cuestión jurídica que afecta a un acto declarativo de
derechos, esto es la privación por la Administración de unos derechos retributivos del
funcionario, de unas retribuciones dimanantes de unos nombramientos por razón de sus
irregularidades (se insiste en ello, de unos nombramientos no anulados o no declarados nulos
a través de los cauces legales). En dicho sentido, vienen a pronunciarse incluso las sentencias
que se citan y aportan en la contestación a la demanda, las cuales sostienen (y no puede ser
de otra forma) que tratándose de un acto declarativo de derechos el procedimiento de reintegro
de pago indebido ex artículo 77.1 de la Ley 47/2003 no puede sustituir al procedimiento de
revisión de actos administrativos declarativos de derechos de los artículos 102 y 103 de la Ley
30/1992 (...)”
En tot cas, en relació al procediment de revisió, caldrà tenir en compte que:
i) l’anul·lació dels actes d’aprovació de les factures i abonament de les quantitats mensuals per
la prestació dels serveis de neteja viària i recollida de residus, en base a la improcedent
inclusió de partides o conceptes no repercutibles en els termes dels plecs de clàusules i del
contracte de concessió de servei públic requerirà d’un pronunciament favorable dels Jutjats del
Contenciós Administratiu.
Tal i com recull la Sentència del Tribunal Suprem de 23 d’abril de 2002 (AR. 2002\4610):
«Cuarto.– (...) Para la parte recurrente, una segunda razón que justifica la decisión
desestimatoria que contiene la sentencia es que la posibilidad de declarar lesivos actos
contractuales declarativos de derechos, implicaría dejar en manos de la Administración la
posibilidad o facultad para resolver los contratos de forma unilateral, interpretación que supone
tanto como desconocer que la declaración de lesividad de nada sirve, ni surte efecto alguno si
no es seguida en los términos establecidos en la Ley Procedimental de la pertinente
impugnación ante la Jurisdicción Contencioso–Administrativa, que se convierte, así, en el
árbitro que resuelve sobre la procedencia o improcedencia de la declaración de lesividad del
acto de que se trate, siendo la Jurisdicción Contencioso–Administrativa la que vendrá a
proclamar la juridicidad o disconformidad con el ordenamiento jurídico del acto declaratorio de
lesividad, enjuiciando la cuestión al margen del criterio de la Administración, que podrá ser o no
aceptado”.
Per tant, ja no es tracta, simplement, que l’Administració entengui que el contractista s’ha
extralimitat per tal que aquesta opinió pugui motivar una declaració de lesivitat sinó que caldrà
un pronunciament jurisdiccional amb caràcter constitutiu, com a element essencial per poder
retrocedir les factures ja abonades i reclamar com a indeguts els conceptes cobrats.
ii) la declaració de lesivitat que efectua l’administració amb caràcter previ a impugnar els actes
lesius davant la jurisdicció contenciosa té l’abast temporal limitat a quatre anys des de la
producció de l’actuació administrativa. Això implica que, pressuposant que l’expedient per la
declaració de lesivitat s’incoés el mes de juliol de 2017, la retrocessió –cas d’aconseguir-se
l’anul·lació judicial- estaria limitada a juliol de 2013; això és, quedaria inatacable el període de
juny de 2010 a juny de 2013. En aquests justos termes, l’Ajuntament de Badalona només
podria recuperar per aquesta via una part de les quantitats cobrades presumptament de forma
irregular (prèvia declaració judicial de l’anul·labilitat de l’aprovació de les factures amb inclusió
de conceptes no repercutibles), mentre que el període de juny de 2010 a juny 2013 resultaria
d’impossible reclamació.
Òbviament, la declaració judicial tindria efectes ex nunc, és a dir, des del moment en què es
dicta, de manera que en l’expedient de reintegrament en execució de anul·lació dels acords
d’aprovació de les factures només podrien reclamar-se les quantitats irregularment incloses en
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les factures del període juliol 2013 a juliol 2017, sense possibilitat d’incloure-hi cobrament
d’interessos legals, recàrrecs o costes en rescabalament del temps transcorregut.
En aquest context, en cas que s’hagués verificat en via judicial l’incompliment de la
concessionària en correlació amb l’actuació negligent o com a mínim displicent dels serveis
tècnics que havien de fiscalitzar el compliment del contracte, i resultés procedent la retrocessió
de les factures i l’obligació de retornar els imports facturats de més, es podria qüestionar un
hipotètic naixement de responsabilitat comptable en cas que no pogués reclamar-se la
devolució íntegre d’allò irregularment cobrat de més (ens referim al període 2010 a 2013),
responsabilitat que, per les seves especials característiques, únicament es predicable de
“quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos” (art. 2 Llei Orgànica
2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes, en endavant LOTC).
De conformitat a l’anterior, en cas que es s’anul·lés l’actuació administrativa per la indeguda
inclusió de determinats conceptes i partides a les factures del concessionari, aquesta
declaració tindria una abast temporal limitat, sense possibilitat d’exigir –al menys coactivamentla devolució dels imports cobrats relatius al període de juny de 2010 a juny de 2013, que no es
trobaria afectat per la declaració de lesivitat i posterior anul·lació judicial, de manera que es
frustraria la possibilitat de reclamar al concessionari la devolució de les quanties
fraudulentament incloses en les factures en el període immediatament anterior (2010-2013).
A priori, tanmateix, hem de descartar la possibilitat d’incórrer en un supòsit de responsabilitat
comptable.
El reintegrament del dèficit comptable és un tipus de responsabilitat comptable, definida a l’art.
722 en relació a l’article 49 de la Llei 7/1988, de 5 d’abril, de Funcionament del Tribunal de
Comptes (en endavant LFTC) que exigeix els següents requisits:
- hi ha d’haver una infracció legal generadora del dany, infracció que ha de referir-se a
obligacions imposades per normativa sobre comptabilitat pública i del règim pressupostari, i no
meres pràctiques reprovables segons la sana crítica.
- aquesta infracció ha de comportar un dany en els termes de l’article 59 LFTC, és a dir, ha de
ser un dany “efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat en relació als cabals públics”.
- finalment, aquest dany ha de produir-se en el marc d’una actuació que pugui acreditar-se
emparada per dolo, culpa o negligència d’aquell qui tingui al seu càrrec la utilització d’efectes
públics.
En sentit estricte, tenint en compte que l’aprovació de les factures i el seu abonament per
aquest període ha esdevingut ferm i d’impossible revisió, no hi hauria pròpiament un dany als
cabals públics: l’actuació administrativa d’aprovació de les factures corresponents a aquest
període vindria a legitimar el seu pagament. Malgrat una resolució judicial hagués els actes
legitimadors del pagament de les factures pel període 2013 a 2017 i això comportés el deure de
retrocessió de quantitats abonades de més a les factures del servei, resulta indubtable que el
període precedent no restaria vinculat per aquesta decisió, on preexistirien l’autorització de la
despesa i l’aprovació del pagament, i per tant, a l’existir una actuació administrativa
legitimadora del pagament no s’incorreria en responsabilitat comptable.
Fins i tot en un hipotètic supòsit en què s’hagués aconseguit la revisió de tot el període,
l’anul·lació de l’actuació administrativa no pressuposa l’existència de responsabilitat patrimonial
comptable, tota vegada que el seu abonament s’ha produït en el marc d’un contracte
administratiu i d’unes partides pressupostàries que habilitaven llurs abonaments, postura que
ha vingut mantenint el Tribunal Suprem, en sentències com ara de 18 de gener de 2012
(cassació núm. 11/10):
2

art. 72.1 LFTC: “1. A efectos de esta Ley se entenderá por alcance el saldo deudor injustificado de una cuenta o, en
términos generales, la ausencia de numerario o de justificación en las cuentas que deban rendir las personas que
tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos, ostenten o no la condición de cuentadantes ante el
Tribunal de Cuentas.”
art. 49 LFTC: “1. La jurisdicción contable conocerá de las pretensiones de responsabilidad que, desprendiéndose de las
cuentas que deben rendir todos cuantos tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos, se deduzcan
contra los mismos cuando, con dolo, culpa o negligencia graves, originaren menoscabo en dichos caudales o efectos a
consecuencia de acciones u omisiones contrarias a las Leyes reguladoras del régimen presupuestario y de contabilidad
que resulte aplicable a las entidades del sector público o, en su caso, a las personas o Entidades perceptoras de
subvenciones, créditos, avales u otras ayudas procedentes de dicho sector. Sólo conocerá de las responsabilidades
subsidiarias, cuando la responsabilidad directa, previamente declarada y no hecha efectiva, sea contable.”
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“El parámetro de una responsabilidad contable en un procedimiento de reintegro por alcance lo
constituye la previsión presupuestaria o contable de que se trate. Si tal previsión
presupuestaria y contable existe, como ocurriría en este caso, se desvanece la posible base de
una responsabilidad contable en ese procedimiento, independientemente de que al margen de
él y respecto de otras personas de las concernidas en dicho procedimiento y por otras causas
jurídicas pueda haber base para otro tipo de responsabilidad. El que los acuerdos del Pleno del
Ayuntamiento acaben siendo declarados ilegales y nulos por la jurisdicción contenciosoadministrativa, no es razón suficiente para poder afirmar que los pagos efectuados bajo la
cobertura de esos acuerdos en momento anterior a la declaración de su ilegalidad, y
efectuados desde una condición jurídica distinta de la propia de los sujetos que adoptaron tales
acuerdos, puedan calificarse asimismo de ilegales. Considerarlo así, supone una especie de
inaceptable proyección retroactiva de la Sentencia respecto de actos distintos de los que fueron
recurridos ante la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, que debe rechazarse.”
En síntesi, doncs, si existeix previsió pressupostària en el marc d’una relació jurídica
fonamentada en un contracte administratiu, es dissipa la possible base d’una responsabilitat
comptable en un procediment de reintegrament per abast, fins i tot en cas que es declarés amb
posterioritat la il·legalitat i nul·litat dels acords que haguessin fonamentat l’abonament dels
pagaments, sense que poguéssim parlar pròpiament de “pagaments indeguts” a efectes de la
responsabilitat comptable.
En qualsevol cas, però, la responsabilitat comptable no és l’única responsabilitat que es podria
exigir. En efecte, cas d’acreditar-se en el marc del procediment de revisió la culpa o negligència
greu dels serveis tècnics municipals, a l’hora de comprovar o autenticar les factures
presentades per la concessionària, podria exigir-se responsabilitat disciplinària als
responsables (ja fossin funcionaris o contractats laborals) d’aquesta actuació.
En conclusió, i per més que la Diagnosi reculli una sèrie de pràctiques que podrien comportar –
cas que es conclogui fefaentment la seva realitat- una facturació fraudulenta per part de la
concessionària, el cert és que l’abonament de les factures es realitza previ reconeixement de
l’obligació (a través de la certificació administrativa que és elaborada i conformada pels Serveis
tècnics responsables del servei) i prèvia tramitació de l’ordenació del pagament (pels serveis
d’intervenció municipals), actuacions que en tant que no es revoquin (a través del procediment
de revisió dels actes declaratius de drets) generen un dret a favor del contractista que no pot
unilateralment ser revocat o limitat per una ordre o mandat de l’Administració Local.”
Capítol 12. incompliments d’obligacions contractuals
 El Sr. C. posa de manifest en la DSP, que:
De l’estudi bàsic de la informació del contracte i de les certificacions se n’ha pogut desprendre
l’incompliment d’algunes obligacions bàsiques dels plecs de condicions, l’aplicació del sistema
de control i gestió del servei i la realització dels serveis de neteja de contenidors de superfície.
D’altra banda, insinua que pugui haver molts més incompliments que quedarien coberts per
l’opacitat del sistema de gestió que ara passa necessàriament per la comunicació personal del
responsable del servei amb la persona responsable del contracte del servei de neteja de la via
pública.
Entén que aquests incompliments donarien lloc, d’acord amb el plec, a sancions molt greus
l’import estimat de les multes corresponents a aquestes suposades infraccions fins a 31 de
desembre de 2015 el valora en 3.108.380,56 €.
 FCC SA, al·lega que:
Pel que fa als mitjans informàtics/sistema de control. Que com ja va argumentar durant l’anàlisi
del capítol 7 de la DSP, la disposició d’un sistema de control i gestió del servei ha estat i està
en servei actualment, a través de l’aplicació VISION, que compleix tots els requisits establerts
als plecs i s’ajusta a l’oferta proposada per FCC.
Per tant, entén que l’autor de la DSP tipifica de sanció molt greu la inexistència d’uns elements
que existeixen i que s’han utilitzat, tal i com, el Sr. C. admet en la pròpia DSP. Concretament,
en el capítol 8è indica que “El nombre de contenidors recollits és de 3.615, segons el sistema
Vision, mentre que l’ofereix....”. Així doncs, per realitzar aquesta comprovació, l’autor ha d’estar
donat d’alta en el sistema Visión amb usuari i contrasenya. D’altra banda, els equips de
recollida han de disposar de GPS i el sistema RFID ha de funcionar correctament per poder
comptabilitzar el nombre de contenidors aixecats.
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Pel que fa a la insuficient neteja de contenidors de superfície. Aquest servei, al·leguen, s’ha
executat de conformitat amb els plans de treball consensuats amb els serveis tècnics
municipals i seguint les seves instruccions i supervisió (veure capítol 7.4 de les al·legacions de
FCC, SA).
En quan a les sancions aplicables. Consideren que no s’ha produït cap de les infraccions
establertes a les clàusules 27 PCAP i 13.10 del PPTP, com afirma el Sr. C. i que, per tant, no
correspon imposar cap de les sancions proposades a la DSP, que sempre les contempla en el
seu import màxim i sense justificació jurídica amb la pretensió de convèncer a l’Ajuntament de
la resolució del contracte sense la necessitat d’indemnitzar a FCC.
Segona.- Breu referència a les compareixences sobre la qüestió dels sancionadors.
 La Sra. Carme Lucena Cayuela respon durant la seva compareixença:
A la pregunta de si recorda cap tipus d’incidència en l’execució del contracte (expedients
sancionadors, etc.) i com es procedia si hi havia algun expedient sancionador, qui ho promovia,
que en aquest contracte no en recorda cap. D’altra banda, continua, si hi havia algun expedient
sancionador el Servei corresponent promovia, comunicava les incidències i des de Contractació
es donava el tràmit d’audiència a l’empresa i tots els tràmits oportuns.
 La Sra. M. Elvira Olarte Soto respon durant la seva compareixença:
Pel que fa als expedients sancionadors, que si hi hagués un expedient sancionador s’incoaria
des del Departament Central de Contractació, però s’ha verificat amb la documentació de
l’expedient que no existeix cap expedient sancionador. El servei tècnic en el moment en què
detectés un incompliment havia de fer un informe i passar-lo al Departament Central de
Contractació perquè instés un incident sancionador. Però no li consta que hi hagi ni un sol
informe tècnic d’incompliment i, per tant, no s’han tramitat expedients sancionadors de cap
tipus.
L’instructor li adverteix que una de les coses que diu l’informe del C. és que s’hagués hagut
d’incoar algun expedient sancionador i la Sra. Olarte diu que, s’hauria d’haver incoat, sempre i
quan tècnicament s’hagués detectat l’incompliment. No es pot incoar, insisteix, si no hi ha una
causa que ho origini. En qualsevol cas, des del Servei de Contractació no es va iniciar cap
expedient sancionador perquè no se’ls va instar a fer-ho i és el responsable del contracte, en
aquest cas, el Departament de Neteja, el que ha d’instar a fer-ho si detecta cap incompliment.
Concretament, el responsable del contracte és aquella persona qui ocupi el càrrec de cap del
Departament de Neteja, en aquest cas, el Sr. Ramon Ortí, que sap i li consta, perquè és una
persona molt qualificada, que en cas d’haver detectat cap incompliment hagués redactat
l’informe pertinent.
 El Sr. V.G.G., administrador de l’empresa LOVIC, respon durant la seva compareixença:
A la pregunta de l’instructor de l’expedient sobre si li consta que s’hagi obert algun expedient
sancionador a l’empresa, que ho desconeix, que això no és de la seva competència.
A la pregunta de l’instructor sobre si li consta que s’hauria d’haver obert algun expedient
sancionador d’acord amb la informació que ha traspassat als serveis tècnics, el Sr. G. respon
que no un expedient sancionador però que si que s’hauria d’haver activitat un mecanisme de
descompte directe, que també estableix el plec de condicions. Desconeix si s’ha fet o no. Ells
traspassen els informes mensuals al Departament i ells fan el que considerin que han de fer.
D’altra banda, el Sr. G., amb relació al segon nivell de visualització (compliment de normes), diu
que al principi del contracte deurien estar aproximadament a un 80% de compliment de
normes, però en qüestió d’un mes va passar a ser un compliment del 90%. Comenta, que en
Ramon Ortí li va comentar que al contractista li anava molt bé els informes de control de
qualitat que LOVIC els feia arribar.
L’instructor de l’expedient pregunta sobre si aquest marge d’incompliment no hauria d’haver
donat lloc a un expedient sancionador. En aquest sentit, el Sr. G. manifesta que no, perquè el
plec de condicions de Badalona té dues línies. Una, que és el compliment de normes i el
compliment de presència que porta aparellat un descompte directe (no és una sanció és un
descompte directe, és a dir, si no hi ha el servei no te’l pago). Per tant, diu, si no estàs complint
les normes no et pago el 100%. És un sistema de penalitzacions. I, l’altra línia, és el sistema de
tramitació de l’expedient sancionador administratiu.
 Els tècnics municipals de Via Pública, responen durant la seva compareixença:
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Pel que fa a quants expedients sancionadors s’han instruït durant els set anys de contracte, els
compareixents manifesten que cap, però sí descomptes directe de forma mensual, afegeix el
Sr. Lopez De Manresa que més que això que si un servei no hi és ja no s’aplica.
(…).
Sobre les sancions aplicables (punt 12.3), tots dos tècnics municipals es reiteren en què no hi
ha hagut cap incompliment de contracte que hagi donat lloc a la incoació d’un expedient
sancionador. El Sr. Ortí diu que no hi ha hagut incompliments greus d’acord amb els plecs. El
que hi ha és molt d’incivisme, diu, i aquest tema ningú el tracte i és un veritable problema,
perquè hi ha sectors de ciutat molt difícils des d’aquest punt de vista. Hi ha moltes incidències i
molt variades en aquesta ciutat i això és una realitat, afegeix el Sr. López De Manresa.
 El Sr. J.C.M., diu en la seva compareixença que:
Els plecs diuen que si un servei es presta deficientment es descompta o es penalitza però no
via sanció, sinó automàticament a la certificació i, a banda, tu després pots fer el corresponent
expedient sancionador si va relacionat amb algun dels serveis. És probable que si que fessin
això, d’equip que no es trobava es descomptés però el que passa que els plecs diuen que això
s’ha de detallar a la certificació. A les facturacions es diu que hi ha d’haver un import per servei
no prestat o servei prestat deficientment i això no s’ha omplert mai. Ell quan diu que s’ha
incomplert el servei de neteja de contenidors o que han tret més equips (que han acabat pujant
el preu de la recollida del rebuig) no ho pot dir pel seguiment dels equips, perquè no ho pot
comprovar, perquè el VISION no estava muntat, si no perquè ells acaben col·locant un número
de jornals (mostra documentació que s’acompanya amb la declaració) que resulta que amb els
rendiments que hi ha teòricament a la seva oferta (suposant, en el millor dels casos, que hagin
pogut fer el màxim ofertat) resulta que només han pogut fer el 30% de neteja de contenidors.
Per això diu que hi ha uns incompliments i ells mateixos diuen que incompleixen. Es diu que es
va modificar el contracte a la baixa però bàsicament no està modificat perquè no està
formalitzat.
(...).
 Amb relació als incompliments contractuals referits en el capítol 12 de la DSP i a la qüestió
del règim sancionador, l’informe de conclusions emès pels advocats J.R.C., M.S.S. i J.M.M. de
Bel Advocats, posa de manifest de forma literal el següent:
“IV.- SOBRE LA PROPOSTA QUE FORMULA LA DIAGNOSI D’APLICAR A FCC EL RÈGIM
SANCIONADOR QUE CONTEMPLEN ELS PLECS PER INCOMPLIMENT DEL CONTRACTE.
A banda de les irregularitats en la facturació, la Diagnosi detecta una sèrie d’incompliments
contractuals generadors, a parer del redactor de l’informe, de responsabilitat en el marc del
contracte administratiu (punt 12è de la Diagnosi).
I és que no només s’estaria facturant per uns conceptes i unes partides que no correspondrien
a la realitat sinó que s’estarien deixant de complir una sèrie de prestacions a què vindria
obligada (per contracte, per plecs i per l’oferta presentada) la licitadora que resultà
adjudicatària.
La Diagnosi detecta infracció en relació a:
- l’obligació d’aportació del software de control i fiscalització, al no haver-se implantat de forma
pràctica, sense que es permeti als serveis tècnics municipals accedir a la planificació del servei,
al funcionament (reporting del servei), al seguiment en temps real dels recursos, a la
transmissió d’ordres en cas d’incidències o treballs puntuals, al control de les rutes i a la gestió
dels manteniments de l’equip.
- la insuficient neteja dels contenidors de superfície, per complir amb les obligacions derivades
dels plecs.
A parer del redactor de la Diagnosi, aquests incompliments implicarien l’aplicació del règim
sancionador previst als plecs i la imposició de les corresponents sancions per incompliment
contractual, que es quantifiquen en més de 3 milions d’euros, sens perjudici de les facultats de
resolució a l’haver-se produït una reiteració en l’actuació infractora.
Tanmateix aquest anàlisi abstracte que es realitza a la Diagnosi ha de matisar-se de forma
substancial.
En primer lloc, cal tenir en compte que el contracte de concessió del servei públic es ve
desenvolupant d’ençà el mes de juny de 2010, i els presumptes incompliments es vindrien
repetint des d’aquesta data.
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Malgrat es posin en evidència les circumstàncies de la prestació efectiva del servei arrel del
document de Diagnosi, aquests presumptes incompliments no podrien generar la incoació d’un
expedient sancionador amb efectes retroactius al període 2010-2015.
Com ja s’ha dit, el procediment per aprovar l’obligació i reconèixer el dret a l’abonament de les
factures a favor del contractista impedeix a l’Administració anar contra els propis actes i
sancionar per una conducta que cap retret havia merescut en el moment d’elaborar la
certificació i aprovar l’abonament de la factura, per uns serveis que eren plenament conformes
per l’administració.
Repassant les actuacions que podrien donar lloc a l’exercici d’aquesta potestat punitiva per part
de l’Ajuntament es comprova que els tècnics municipals han validat les corresponents
certificacions i l’òrgan competent de l’Ajuntament ha aprovat les factures pels serveis prestats,
sense que en cap moment es realitzés requeriment en ordre a aportar més personal pels
serveis de neteja dels contenidors o per aportar les mitjans informàtics compromesos pel
control i fiscalització del servei.
Aquesta necessària intervenció municipal validant moltes vegades l’actuació del contractista
disminueix i en alguns casos pot eliminar la responsabilitat d’aquest. En aquest sentit cal
recordar que un dels principis informadors de la potestat sancionadora de l’administració és el
de la responsabilitat o culpabilitat de l’infractor (article 28 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic), culpabilitat que difícilment es podria imputar a la concessionària
si en cap moment se la requereix en relació a l’incompliment de les clàusules del contracte i en
relació a la necessària adequació de les prestacions a les obligacions derivades dels plecs i del
contracte.
En segon lloc, fins i tot en el supòsit que s’aconseguís la revocació de l’actuació administrativa,
a través del pronunciament de lesivitat, revocació que com hem vist es troba limitada
temporalment (4 anys), les potestats d’incoació d’expedient sancionador estarien també
limitades pels terminis relativament breus de la prescripció general de les infraccions
administratives, que preveu, a falta de regulació específica, l’art. 30 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic (en endavant LRJ):
1. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las
establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a
los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas
por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos
años y las impuestas por faltas leves al año.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la
infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo
comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora.”
Cal entendre que la infracció greu dels plecs, consistent en la no aportació dels mitjans de
control i verificació a favor de l’Ajuntament, s’hauria consumat amb l’inici de l’activitat del
prestador del servei, és a dir, a partir de juny de 2010, qüestió que implicaria que la infracció
pròpiament hagués prescrit, sense possibilitat d’aplicar el règim del segon epígraf de l’art. 40
LRJ relatiu a les infraccions continuades.
La infracció, consistent en la manca d’aportació dels mitjans necessaris i previstos pel control i
supervisió es produeix a partir del moment en què s’inicia la prestació ordinària sense donar
compliment als requeriments dels plecs. A l’haver-se consumat la infracció amb efectes juny de
2010 no tindria sentit aplicar el règim de les infraccions continuades, doncs no es repeteix mes
a mes la infracció, més enllà que es mantenen els efectes de la infracció al llarg de l’execució
del contracte.
En relació a la infracció relativa a la insuficient neteja de contenidors, i tenint en compte que
les irregularitats s’haurien detectat únicament els mesos d’estiu (juny, juliol, agost i setembre)
no resultaria proporcionat aplicar l’epígraf 2n de l’art. 40, relatiu a les infraccions continuades,
de manera que a data juliol de 2017, haurien prescrit les infraccions comeses els exercicis
2010, 2011, 2012 i 2013.
En aquesta situació, i únicament pel cas que s’hagués promogut i aconseguit l’anul·lació dels
acords d’aprovació de les corresponents factures dels exercicis 2013 a 2017 es podria incoar
un expedient sancionador contra la contractista per la prestació –durant els mesos d’estiu-
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d’una prestació per sota les exigències dels plecs, quant a la neteja dels contenidors de
superfície.
En qualsevol cas, i de conformitat al què s’ha dit en relació al principi de culpabilitat, abans de
l’inici de qualsevol procediment sancionador caldrà també avaluar amb molta cura la possible
intervenció enervant de la responsabilitat (total o parcial) del contractista per part de l’estament
tècnic i funcionarial així com del representatiu de l’Ajuntament.
A banda de la possibilitat d’imposar sancions pels incompliments contractuals la Diagnosi
apunta a la possibilitat també de rescissió del contracte donada la “reiteració de tres infraccions
molt greus, segons l’apartat 13.11.4 del plec tècnic”, la qual cosa originaria la resolució del
contracte per culpa del contractista, amb confiscació de la garantia definitiva i la indemnització
per dany i perjudicis a favor de l’administració, per la resolució anticipada.
La conclusió de la Diagnosi resulta precipitada: la resolució per acumulació d’infraccions ha
d’entendre’s com un mecanisme de l’administració per resoldre unilateralment el contracte en
cas que el contractista no atengui a la correcta prestació del serveis, i després que
successivament l’Administració hagi intentat, per via de les fórmules correctives (ja sigui amb
els sistemes de control i l’aplicació de retencions en el preu, o en el seu cas, a través de
procediments directament sancionadors), posar remei a la deficient prestació.
Per tant, la resolució seria una última ratio davant els incompliments reiterats del concessionari,
incompliments que lògicament han d’haver estat degudament detectats i comunicats a
l’empresa per a la seva esmena. El que es penalitza amb la resolució del contracte, doncs, no
és que el contractista hagi infringit puntualment les prestacions i les condicions a què venia
obligat, sinó el que se sanciona és l’actitud reiteradament obstativa al compliment de les
obligacions del contracte.
Aquestes circumstàncies no es donen pròpiament en el cas analitzat, pel període juny de 2010
a juny de 2015, doncs, per més que s’hagin detectat incompliments que s’haurien mantingut al
llarg de l’execució del contracte, en cap moment aquesta situació hauria merescut la incoació
d’un expedient sancionador.
Fins i tot pel cas que l’any 2017 s’incoés el citat expedient, i per més que recollís diferents
incompliments, aquests mai podrien constituir el fonament d’una resolució contractual, a l’exigirse que les infraccions haguessin estat reiterades, això és, s’haguessin incoat al llarg del temps
diferents expedients sancionadors per la repressió de determinades actuacions irregulars del
concessionari, que no haguessin impedit la reiteració de les males pràctiques o dels
incompliments del contractista.
En altres paraules, la incoació d’un expedient sancionador que reculli –fins i tot salvant
l’obstacle de la doctrina dels actes propi i la prescripció de les infraccions- els incompliments
del contractista al llarg del període de 2010 a 2015 tindrà les conseqüències econòmiques que
siguin, però no resultaria proporcionat que sorpresivament, i sense la prèvia incoació de d’altres
expedients reiterats en els temps, això pogués motivar la resolució del contracte.
I és que la jurisprudència cenyeix la facultat resolutòria per culpa del contractista a aquells
supòsits en què es manifesti sense cap mena de dubte una voluntat deliberadament rebel al
compliment, i que aquests incompliments afectin únicament a obligacions principals i no
aquells incompliments que incideixen en qüestions accessòries o complementàries (entre
d’altres STS de 16 de maig de 1997 (RJ 1997\978); 16 d’octubre de 1984 (RJ 1989\5655) i 11
de març de 1985 (RJ 1985\1503)).
Igualment, la Sentència del Tribunal Suprem de 6 d’abril de 1987 (RJ 1987\4240) afirma la
necessitat ”de evitar situaciones de abuso de derecho o privilegio de la Administración
ponderando a efectos de esa facultad resolutoria el grado de infracción de las condiciones
estipuladas y la intención del administrado contratista”.
Difícilment es pot donar aquest requisit de la voluntat “deliberadament rebel” al compliment si
en tot el període 2010-2015 no s’hagués amonestat al contractista per la manca d’aplicació dels
recursos compromesos o per realitzar una deficitària prestació dels serveis de neteja i ara, l’any
2017, s’iniciï un expedient sancionador que reculli un memorial d’incompliments per enumerar
la totalitat d’irregularitats que fins al moment ni havien merescut tal qualificatiu ni havien estat
objecte d’expedient algun.
Sens perjudici del què s’ha dit en relació al període 2010-2015, la Diagnosi té un essencial
efecte a futur, permetent realitzar una dibuix de la situació actual del servei, de les condicions
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de la prestació i de les obligacions contractuals (recollides als plecs de clàusules i de
prescripcions tècniques), que ha de projectar-se a futur, per introduir nous protocols d’actuació
per als serveis tècnics municipals, per agilitzar i facilitar les tasques de control i fiscalització, i
assegurar la correcció i adequació de la prestació al que s’estableix per contracte.”
Tercera.- Naturalesa Jurídica del contracte (capítol 13.5 de la diagnosi).

El Sr. J.C.M. entén que:
S’hauria de valorar si estem davant d’un contracte nul o anul·lable, ja que considera que no
estem davant d’un contracte de gestió indirecte mitjançant concessió dels serveis. En aquest
sentit, posa en relleu la resolució 548/2015 del Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals, fent referència a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 10
de desembre de 2009, segons la qual –entre d’altres- estaríem davant d’un contracte de
serveis.
D’altra banda, senyala que tal i com es diu en la resolució 280/2015 del Tribunal administratiu
central de recursos contractuals, al marge del que es disposi en els plecs, és la autèntica
naturalesa del contracte la que determina de quina mena de contracte es tracta. I les
condicions del contracte no transmeten cap risc al contractista, ans al contrari, se li assegura la
remuneració si compleix amb els requisits del contracte i es preveu un sistema de revisió de
preus.
A més, diu, el contracte també inclou el servei de neteja viària. Un servei prestat directament a
l’administració i no als ciutadans, ja que es tracta del manteniment del domini públic municipal i
perquè la Llei d’hisendes locals prohibeix expressament la repercussió del cost mitjançant
taxes, el que impedeix que existeixi en aquest servei cap risc d’explotació.
En aquest sentit, considera que existeix jurisprudència que avalaria la nul·litat de ple dret del
contracte adjudicat i del procediment de licitació i cita la resolució 280/2015 del Tribunal
administratiu central de recursos contractuals.
Així, entén que a Badalona la incorrecte classificació del contracte infringeix allò disposat sobre
la durada màxima del contracte de serveis, fet que suposaria un altra acte administratiu nul.
Considera que, per tot això, caldria el procediment de revisió d’ofici d’un acte administratiu nul i
valorar quines són les responsabilitats patrimonials de l’administració que passarien per haver
de realitzar l’amortització avançada de les inversions pendents d’amortitzar i el pagament del
lucre cessant, és a dir, el benefici industrial del 2,5% garantit per contracte.
Entén l’autor de la DSP que el valor d’aquestes responsabilitats patrimonials faria un total de
2.000.000 €, molt més baix que els valors de les imputacions injustifcades de costos, així com
els beneficis econòmics estimats en una gestió directa del servei relacionats amb la no
subjecció al 10% d’IVA, vora 2.000.000 € anuals, entre d’altres. Només amb l’estalvi d’IVA, que
suposaria el servei directe, considera que ja s’hauria amortitzat el pagament del lucre cessant.
 La Sra. Carme Lucena Cayuela respon durant la seva compareixença:
Pel que fa a qui dissenyava la naturalesa jurídica del contracte, que en aquest cas va venir de
l’empresa LOVIC, que els proposava la concessió, ja que LOVIC ja havia estat en la
contractació. Fer un contracte de serveis a quatre anys i un més de pròrroga en la jardineria,
d’acord, però fer un contracte de serveis en matèria de neteja viària a Badalona queda desert,
perquè no es pot arribar a amortitzar. Conscients d’això i que en aquest contracte hi ha un risc
mínim per part de la recollida, òbviament, ja que la Llei d’Hisendes Locals prohibeix cobrar per
la part de la neteja viària, es decideix anar per la concessió per tenir més concurrència, perquè
d’altra manera no s’amortitza i en una plaça com Badalona hagués quedat desert.
Ara bé, tot i el risc mínim, la Sra. Lucena diu que aquest contracte es va tramitar com un
contracte de serveis harmonitzat, d’aquí la seva primera discrepància amb l’informe del Sr. C..
Aquest contracte es fa com una gestió de serveis tramitat com un contracte de serveis. És a dir,
amb publicitat europea, 40 dies de presentació d’ofertes i el recurs especial... Ningú va tenir
tancat l’accés a la licitació, es van garantir la concurrència i la publicitat i aquest precisament
era va ser un dels “hits” del contracte.
Així com en altres contractes “es va aconseguir” transformar-los d’administratius especial en
contractes de serveis, com per exemple els que venien d’Educació o de concessió de serveis a
contractes de serveis, com per exemple els de Medi Ambient (tots els de jardineria). En el cas
de la neteja viària es va deixar com una concessió.
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Com a reglament regulador del servei -continua- per la part de la recollida hi havia el reglament
metropolità. En tota la formació d’aquell expedient ja estava indicat on hi havia el risc i on es
cobraria dels usuaris, no òbviament la neteja viària (prohibit expressament per la Llei
d’Hisendes Locals) si no només per la part de la recollida. Un risc mínim, perquè cobrarien en
funció del servei prestat, però això no escapava d’un risc normal i corrent.
(…) Pel que fa a l’informe emès pel Sr. J.C., la Sra. Lucena diu que n’ha tingut coneixement,
que se li va fer arribar una primera versió, en què es deia que el contracte era nul perquè no
s’havia tramitat com a contracte de serveis i, per tant, no s’havia publicat a Europa, la qual cosa
era rotundament falsa. En aquell moment, ja li va fer saber a la persona que li havia fet a mans
l’informe que si l’autor de l’informe era capaç d’afirmar allò havent-se mirat l’expedient, la
credibilitat d’aquell informe per ella era molt poca. Perquè, efectivament, si l’autor de la diagnosi
es mirava l’expedient hauria vist que aquella concessió es va tramitar com un contracte de
serveis, amb un període de presentació d’ofertes dilatat, amb el seu recurs especial, amb les
seves publicacions a Europa, al BOE i al BOP, fins i tot.
Pel que fa a la citació que fa el Sr. C. a la doctrina del Central, quan diu que aquestes
concessions són nul·les perquè són contractes de serveis, això s’ha de posar en el seu context.
Això els Tribunals només ho diuen quan se’ls nega la competència (no entren en el contracte i
la seva tipificació). Ara bé, quan hi ha algú que diu: no toca recurs especial perquè és un
contracte de gestió de serveis públics i no un contracte de serveis, llavors si que hi entren,
llavors desmaquillen i si allò és un contracte de serveis, efectivament, és nul·la aquella
qualificació jurídica i correspon recurs especial. No és el mateix que es plantegi en fase plecs o
en fase d’adjudicació. Però si s’ha tramitat d’aquella manera i això no ha impedit la participació
de les empreses, és un defecte salvat, no ha afectat cap dels principis de concurrència,
d’igualtat de tracte, etc. El que és diferent és que es dilata la durada del contracte, però això
que ho valori l’òrgan de contractació, si vol una contractació deserta o més curta. És una
qüestió que s’ha de ponderar o es reformula el contracte i s’ajusta per una durada i una
amortització de quatre anys i sense la pròrroga o bé se’n va al que ara ja permet la Directiva de
concessions, anar a un contracte de concessió amb un termini més dilatat i no inventar
administratius especials ni altres històries.
Per tant, conclou, pel que fa a la nul·litat pel motiu del tipus de contracte, és molt relativa. En el
moment en que es planteja i, a més, la Doctrina, en el moment en què s’ha pronunciat és quan
se li ha negat la competència al Tribunal.
(...).
 La Sra. M. Elvira Olarte Soto, cap del Servei de Contractació entre l’1 de juliol de 2016 i el
14 de febrer de 2017, manifesta en l’informe presentat en data 25 de gener de 2017 en el marc
de l’expedient informatiu de referència.
Pel que fa a la naturalesa jurídica del contracte, que en data 10 de juny de 2009, el cap del
Departament de Neteja de la Ciutat, amb el vistiplau del cap del Servei, va emetre un informe
justificant la necessitat i idoneïtat de la contractació externa dels serveis de la neteja viària,
recollida i trasllat dels residus sòlids urbans, i les deixalleries de la ciutat de Badalona ja que
l’Ajuntament no disposa dels mitjans personals ni materials per dur a terme els esmentats
serveis.
Aquest informe de necessitat determinava la naturalesa jurídica del contracte requerit atenent
al termini de la prestació que s’havia de contractar així com dels elements materials i
maquinaria que l’esmentat contracte requeria: la prestació del servei per un termini superior a 4
anys (període màxim legalment permès als serveis contractats) i la necessitat de finançament
dels equips i material mitjançant l’empresa contractista eren elements bàsics del contracte de
gestió de serveis.
Tant el Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte com l’informe
jurídic que l’acompanya per deixar constància de la tramitació normativa de l’expedient (de data
19/06/2009 i informat favorablement per la Secretaria municipal), tipifiquen el contracte de
referència com de contracte de gestió de serveis públics, en consideració al previst en l’article 8
de la Llei de Contractes del Sector Públic, normativa vigent en el moment de la tramitació de
l’expedient i sempre en consideració a que es donaven els requisits normatius i reglamentaris
per aquesta consideració.

Junta de Govern Local. Sessió núm. 21 / 25-09-2017

67

Secretaria General

Per tant, conclou, que el contracte dels serveis de neteja viària, recollida i trasllat de residus
sòlids urbans i deixalleries tramitat en l’any 2009 i actualment vigent, és un contracte de gestió
de serveis públics en el qual, el risc operacional està compartit entre l’administració (que liquida
les factures derivades de l’execució material del servei) i l’empresa contractista, que finança
l’equipament i material empleat en el servei i gestiona el reciclatge de residus sòlids urbans.

D’altra banda, durant la seva compareixença en seu municipal diu:
Que, tradicionalment a l’Ajuntament, des de l’any 2000 aproximadament, hi havia el que podria
anomenar “instrucció”, tot i que verbal, política, de que els grans serveis havien de ser
qualificats de gestió de serveis perquè la Llei limitava els contractes de serveis a terminis molt
curts (les tres últimes lleis de contractes han limitat els contractes de serveis a quatre anys més
les possibles pròrrogues) i els grans contractes de serveis requerien un equipament material
que l’Ajuntament no tenia i, a més, diu, hi havia com una tendència doctrinal de que fos aportat
per part de les empreses que prestaven aquells serveis. I a partir d’aquests plantejaments
sempre s’ha interpretat aquest tipus de contracte com a gestió de serveis públics. Tant aquest
consistori com d’altres. Des de que ella va entrar en aquest Ajuntament a l’any 1988 ja s’havien
considerat gestió de serveis públics. Insisteix en què hi havia una instrucció tant política com
tècnica no escrita. Ella va preguntar per què era així i li van explicar que era perquè els serveis
només poden ser de quatre anys i necessitem contractes més llargs per poder amortitzar els
equips que es requereixen per prestar aquests serveis.
A la pregunta de l’instructor sobre si considera que aquest contracte és un contracte de gestió
de serveis públics, la Sra. Olarte respon que si des del Servei de Contractació s’hagués de
gestionar aquest contracte, segurament, entendrien que, tal i com està configurat, és un
contracte de serveis, perquè encara que hi ha una insinuació de què hi ha un trasllat de risc a
l’empresa, tal i com està dissenyat i s’està executant en aquests moments, entén que no hi ha
aquest trasllat de risc. El que hi ha és un servei que es presta i un pagament de preu que
realitza l’administració i això en aquests moments i, en les dues anteriors lleis de contractes,
està qualificat com a contracte de servei públic. El fet de què una part d’aquest contracte -diuimpliqui una recollida de residus, que a la vegada va parar a un reciclatge, del qual s’obtenen
uns rendiments, que van a parar a l’Ajuntament i que no passa per l’empresa, implica, per tant,
que el risc el tingui totalment l’Ajuntament. I, en aquest sentit, el principi de risc i ventura, és del
contractista. Per tant, conclou, que si l’hagués de qualificar en aquests moments, ella el
qualificaria de contracte de serveis. A més, ella entén que a l’hora de dissenyar un contracte
d’aquesta tipologia no hi ha cap problema, entre els requisits que se li exigeixin a l’empresa hi
hagi el d’aportar els equips materials necessaris. De la mateixa que en una obra l’Ajuntament
no adquireix les grues i els materials. Aquesta tendència que existia va començar a canviar els
últims quatre anys, afirma la Sra. Olarte, ja que els últims grans contractes que es van tramitar
ja es van tramitar com a contracte de serveis, per exemple, l’enllumenat, ja no van ser
contractes de gestió de servies. A més, diu, que les propostes per tramitar els nous contractes
de manteniment de paviment i de clavegueram, que en origen havien estat gestió de serveis, ja
es varen començar a tramitar fa alguns anys com a contractes de serveis.

Amb relació a la naturalesa jurídica del contracte de referència, l’informe de conclusions
emès pels advocats J.R.C., M.S.S. i J.M.M. de Bel Advocats, posa de manifest de forma literal
el següent:
“V.- SOBRE EL QUESTIONAMENT PER PART DE LA DIAGNOSI DE LA QUALIFICACIÓ DEL
CONTRACTE QUE ENS OCUPA, COM CONCESSIÓ DE SERVEIS, I, PER TANT, DEL
TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE QUE CONTEMPLA EL PCAP.
La Diagnosi també qüestiona la qualificació del contracte que fa la clàusula 2 del PCAP com a
concessió de serveis, el règim jurídic que segons els plecs li és d’aplicació atesa aquesta
naturalesa jurídica i el termini d’execució del contracte, que, segons la prescripció 1.3 és de 10
anys, termini contractual que també està en funció de la naturalesa jurídica erròniament
assignada.
Senyala el Sr. C. en la Diagnosi que, tota vegada que dels plecs no en resulta l’assumpció per
part de la contractista del risc derivat de l’explotació (prestació a risc i ventura), l’esmentat
contracte no hauria de ser qualificat com concessió de serveis sinó com a contracte de serveis,
de manera que el termini màxim d’execució hauria de ser de anys, segons l’article
de la
LCAP, previsió que aquí és desconeix.
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Considera el Sr. C., invocant en aquest sentit pronunciaments del Tribunal Central de Recursos
Contractuals, que això comportaria la nul·litat de ple dret no de clàusules concretes dels plecs
sinó de la totalitat de l’adjudicació, atesa el caràcter essencial del vici produït.
En relació a les referides afirmacions i tenint present el règim de retribució del contractista, que
ha estat objecte d’anàlisi en el present dictamen, que efectivament confirma que el contracte en
qüestió no s’executa a risc i ventura del contractista, s’han de compartir plenament les
esmentades afirmacions.
La distinció entre concessió de serveis (que fins l’aprovació de la Directiva 21014/23/UE, de 26
de febrer no havia tingut cabuda en la normativa de la Unió) i els contracte de serveis (aquests
si contemplats en les directives sobre contractació pública precedents a les de l’any 2014) ha
estat fonamental per determinar quines relacions tenen encaix en aquestes anteriors directives.
En relació a la distinció entre concessió de serveis (o contracte de gestió de serveis públics) i
contracte de serveis la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat, en l’Informe
2/2010, de 23 de juliol de 2010, ha senyalat el següent:
“Es cuestión trascendental desde el punto de vista del régimen jurídico de la contratación
pública porque de la conceptuación de la relación jurídica en cuestión como concesión de
servicios públicos o no depende su exclusión o no de la aplicación de las normas relativas a los
contratos sujetos a regulación armonizada. En efecto la Ley de Contratos del Sector Público,
siguiendo en ello la pauta marcada por la Directiva 2004/18/CE, considera como contratos
sujetos a regulación armonizada, o lo que es lo mismo a las exigencias contenidas en la citada
Directiva, a los contratos de obras, de concesión de obras, de suministro y de servicios que, sin
perjuicio de algún otro requisito, superen los umbrales establecidos en la Directiva y recogidos
en la Ley.
Por el contrario, el contrato de gestión de servicios públicos y, por ende, la concesión como una
modalidad del mismo no está en ningún caso sujeto a regulación armonizada y, por
consiguiente, queda exento del citado régimen.
Esta ha sido la razón por la que tanto la Directiva 2004/18/CE como la Jurisprudencia del
Tribunal de las Comunidades Europeas han definido y configurado la concesión de servicios en
la forma que han considerado más adecuada.
Las ideas fundamentales a través de las cuales la Jurisprudencia del Tribunal ha configurado la
concesión de servicios se han condensado básicamente en la asunción del riesgo de
explotación por parte del concesionario y ello ha llevado a la tantas veces mencionada
Directiva a definirla como “un contrato que presente las mismas características que el contrato
público de servicios, con la salvedad de que la contrapartida de la prestación de servicios
consista, o bien únicamente en el derecho a explotar el servicio, o bien en dicho derecho
acompañado de un precio” (art. 1.4).
Esta definición, sin embargo, debe ser completada con otras ideas básicas expresadas también
por la Jurisprudencia:
a) La atribución de la explotación del servicio al concesionario implica la asunción por éste del
riesgo derivado de la misma.
b) Aunque los destinatarios de la prestación objeto de la concesión de servicio público lo son
de una forma natural los particulares como usuarios del mismo, sin embargo, no es requisito
imprescindible para que la relación jurídica se califique como tal que el pago por su uso sea
realizado efectivamente por éstos. Por el contrario no se desnaturaliza la concesión por el
hecho de que el pago por la utilización del servicio corra a cargo de la entidad concedente
(pago en la sombra), siempre que subsista la asunción de riesgo por el concesionario.
c) La concesión administrativa de servicios públicos comporta la transferencia al concesionario
de la organización del servicio, sin perjuicio naturalmente de las potestades de policía que
sobre el mismo corresponden a la Administración concedente. Esta potestad organizativa es
una exigencia lógica de la propia asunción del riesgo de explotación, pues, esta última requiere
dotar al concesionario de la libertad de organización necesaria para establecer el modo de
llevar a cabo la explotación que le pueda resultar más acorde con su propia concepción de la
empresa.
El conjunto de ideas anterior es recogido por nuestro legislador con carácter disperso a través
de varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público: artículo 8, (“El contrato de gestión
de servicios públicos es aquél en cuya virtud una Administración Pública encomienda a una
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persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como
propia de su competencia por la Administración encomendante”), artículo 251, (“La
Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato, los servicios de su
competencia, siempre que sean susceptibles de explotación por particulares. En ningún caso
podrán prestarse por gestión indirecta los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad
inherente a los poderes públicos”) y artículo 253: (“La contratación de la gestión de los servicios
públicos podrá adoptar las siguientes modalidades: a) Concesión, por la que el empresario
gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura”). Se deduce de los anteriores preceptos, en
primer lugar que al encomendarse al particular la gestión del servicio este asume la
organización del mismo, en segundo lugar que el servicio deber ser susceptible de explotación
empresarial y por último que el concesionario debe asumir el riesgo de la explotación.
2. De las circunstancias anteriores debe considerarse que la asunción del riesgo de explotación
por el concesionario resulta indispensable para atribuir a la relación jurídica que examinemos la
condición de concesión de servicios. Las restantes condiciones, el hecho de que la prestación
vaya destinada de forma directa a su utilización por los particulares y que la organización del
servicio se encomiende en mayor o menor grado al concesionario son consecuencias, bien del
mismo concepto de servicio público que tiene el objeto de la concesión, bien de la propia
exigencia de asunción del riesgo derivado de la explotación del servicio..
De lo anterior se desprende que cuando un negocio jurídico, aunque reúna algunas
características de la concesión, como es el caso de que se encomiende la organización del
servicio al contratista, pero no contemple la asunción del riesgo de explotación tantas veces
mencionado, no podrá considerarse a los efectos de la legislación de contratos del sector
público como una concesión de servicios.
Per tant, cal donar la raó al Sr. C. en que el contracte que aquí ens ocupa no és una concessió
de serveis sinó un contracte de serveis, la qual cosa, com es senyala també en la Diagnosi
manllevant aquesta les paraules del Tribunal Central de Recursos Contractuals, afecta
directament a la durada del contracte, que no podrà ser de 10 anys com estipula el PPTP sinó,
com a màxim, de 4 anys (6 anys comptant les possibles pròrrogues), segons disposa l’article
279 de la LCSP.
Atès que el contracte és de 2009 ja hauria d’haver finalitat la seva vigència.
Tenint en compte que efectivament aquesta perllongació il·legal del termini contractual atribueix
al contractista drets per quina adquisició li mancaven requisits essencials, la prescripció 1.3 del
PPTP o fins i tot la totalitat del contracte, atesa l’essencialitat d’aquesta clàusula, nuls de ple
dret, podent l’Ajuntament iniciar un procediment de revisió d’ofici de la referida clàusula o
contracte, amb més garanties de les de l’eventual revisió d’ofici de la formula de revisió de
preus, a la que abans s’ha fet menció.
L’únic problema que potser podria trobar aquesta revisió d’ofici podria ser l’article 110 de la
LPAP, que com abans ja s’ha dit, exclou la revisió d’ofici quan com a conseqüència de
prescripció d’accions, pel temps transcorregut o altres circumstàncies la revisió resultés
contraria a l’equitat, a la bona fe i als drets dels particulars. En aquest cas, cal recordar que fa
vuit anys que es va adjudicar aquest contracte.
Tant si l’objecte de la declaració de nul·litat és la clàusula abans referida del PPTP com la
totalitat del contracte és clar que la referida declaració comportaria l’extinció del contracte.
En aquest cas, si seria aplicable plenament d’aplicació l’article 35.1 de la LCSP, que, com es va
dir, disposa.
“La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación, cuando
sea firme, llevará en todo caso consigo la del mismo contrato, que entrará en fase de
liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en
virtud del mismo y si esto no fuese posible se devolverá su valor. La parte que resulte culpable
deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que haya sufrido”
Com també s’ha dit, en relació a la referida indemnització el Tribunal Suprem, en sentència
d’11 de gener de 2013, que confirma en cassació una sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Galicia, de data 18 de març de 2010, va denegar la indemnització pel concepte de
lucre cessant a un contractista, quina adjudicació del seu contracte va ser declarada nul·la,
entenent, tant el tribunal de cassació com el tribunal d’instància, que l’article 65.1 del TRLCAP
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(equivalent a l’article 35.1 de la LCSP) que apliquen, empara reclamar el dany emergent però
no el lucre cessant.
De totes maneres, aquesta sentencia del Tribunal Suprem va ser objecte d’un vot particular
per part del magistrat José Delgado Díaz, que considerava aplicable en aquest cas el règim de
responsabilitat patrimonial de l’administració i, per tant, l’eventual reclamació del lucre cessant.
En conseqüència no estem davant d’una doctrina del Tribunal Suprem totalment consolidada
sobre l’abast d’aquesta indemnització
En tot cas, reiterar que la referida declaració de nul·litat pot comportar per l’Ajuntament de
Badalona l’esmentada obligació d’indemnitzar.”
Quarta.- Conclusions emeses pels advocats de “Bel Advocats”, Sr. J.R.C., M.S.S. i J.M.M., que
es transcriuen a continuació de forma literal:
“Primera.- Respecte les funcions d’inspecció, control i seguiment per personal municipal, ad
intra:
-Es desprèn que si bé hi ha hagut una activitat d'inspecció per part del Departament de Neteja
Urbana i Edificis Municipals aquesta ha abastat una part mínima dels serveis prestats,
únicament en relació a la part de neteja viària del contracte. Hauria d’abastar també la part de
servei de recollida de residus i deixalleria.
-Es detecta la necessitat de destinar tots els recursos humans previstos per al Departament en
la relació de llocs de Treball per tal que des de l’Ajuntament es pugui exercir correctament les
funcions d’inspecció i control o fins i tot de direcció d’aquestes amb una empresa externa.
- Seria convenient que l'Ajuntament analitzés la viabilitat de la reorganització de la relació dels
llocs del Departament proposada en el document Diagnosi per tal d'aconseguir un sistema de
control i seguiment òptim del contracte per part del personal propi de l'Ajuntament.
Segona.- Respecte les funcions d’inspecció, control i seguiment per personal municipal per
l’empresa externa LOVIC:
- El fet que l’empresa LOVIC hagi estat contractada i s’abonin els seus serveis per la
concessionària no té per què generar un conflicte d’interessos entre ambdues entitats, doncs
d’una banda, resulta acreditat que l’Ajuntament de Badalona tramità un procediment de
selecció de l’empresa externa basant-se en els principis de principis de contractació pública llibertat, concurrència, transparència i igualtat de tracte-, i ordenà a FCCSA que en compliment
dels PPTP procedís a la seva contractació. D’altra banda, els informes de LOVIC serveixen a
l’autor de la Diagnosi per a concloure en determinats incompliments fet que coadjuvaria a poder
afirmar que en principi i excepte prova en contrari no existeix conflicte d’interessos.
-El fet que sigui FCCSA l’empresa que aboni els serveis prestats per LOVIC no té per què
traduir-se en un sobrecost per a l’Ajuntament de Badalona tal com indica el document de
Diagnosi. Es tracta d’una despesa que havia d’assumir directament la contractista, no
amortitzable. I atès que no es tracta d’una inversió, la quantitat corresponent a les auditories no
serà susceptible de ser inclosa dintre de les revisions de preus previstes als plecs com indica el
document de Diagnosi, donat que no es tracta d’un concepte objecte de facturació per part de
la contractista a l’Ajuntament.
-L’anàlisi dels subapartats 4.2 i 4.3 del Document de Diagnosi en relació a les funcions
d’inspecció, control i seguiment per part de l’empresa LOVIC, a judici de qui subscriu es
desprèn clarament que cal millorar aquestes funcions per tal d’abastar la totalitat del contracte i
exercir les referides funcions d’acord amb l’establert als PPTP:
 Tal com preveuen els PPTP s’hauria d’instal·lar i implementar per part del contractista els
sistema informàtic així com un sistema de control per GPS/GPRS a tots els vehicles per tal que
des del serveis tècnics municipals així com per part l’empresa LOVIC es puguin inspeccionar
correctament els serveis.
 Les funcions d’inspecció i control haurien d’abastar la totalitat dels serveis prestats i per tant:
neteja de la via pública, recollida de residus i deixalleria, i no únicament via pública.
 Un cop més es detecta la necessitat de dotar el Departament de Neteja Urbana i Edificis
Municipals de més recursos humans per tal d’exercir convenientment les funcions d’inspecció i
poder exercir almenys la direcció d’aquestes funcions sobre l’empresa externa. L’òptim exercici
d’aquestes funcions hauria de poder assegurar la fiabilitat del sistema de certificacions.
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 Des del Departament de Neteja Urbana i Edificis Municipals s’hauria de donar tràmit i obrir
els corresponents expedients informatius davant possibles incompliments de la concessionària
o bé de possibles incidències que es poguessin detectar en els informes emesos per la
mercantil LOVIC.
Tercera.- En relació a la retribució del contractista, s’ha de compatir el criteri de la Diagnosi
sobre la improcedència d’aplicar els percentatges corresponents a les DG i BI a les
amortitzacions i finançament corresponents a les inversions per establir el servei; això no vol dir
que les quantitats impròpiament pagades per l’Ajuntament a FCC per aquest concepte
(1.040.637,31 €) hagin de ser automàticament retornades a l’Ajuntament.
Les certificacions o factures girades pel contractista que inclouen aquesta aplicació del BI i DG
a les amortitzacions i finançament de les inversions adscrites al servei han estat objecte
d’aprovació per l’Ajuntament de Badalona.
Uns acords municipals que gaudeixen de la presumpció de validesa i que són declaratius de
drets a la contractista i que, per aquesta raó, l’Ajuntament no pot revocar sense contradir
l’article 109.1 de la LPAP), equivalent a l’antic article 105.1 de l’anterior LRJAP-PAC.
Quarta.- Les certificacions que inclouen aquesta aplicació del BI i DG a les amortitzacions no
són certificacions en el sentit que senyala l’article 215 de la LCSP; pagaments a compte que
poden ser objecte de rectificacions i variacions posteriors; certificacions que corresponen
exclusivament al contracte d’obra, com es comprova parant esguard en el capítol en que
s’enclava el referit article 215.
De totes maneres tenint en compte el semblant model de certificació que contempla l’article 14
del PPTP i 23 del PCAP i el RGLCAP pels contractes d’obres es podria intentar la compensació
de les quantitats indegudament abonades a FCC en certificacions posteriors invocant l’article
215 esmentat o bé en la liquidació del contracte, que s’ha de portar a terme a l’extinció del
mateix, segons disposa l’article 261.1 del ROAS; operació que considero tanmateix de molt
difícil èxit.
Cinquena.- En relació a aquestes factures aprovades per l’Ajuntament que inclouen aquesta
aplicació del BI i DG a les amortitzacions referides l’Ajuntament podria intentar la recuperació
d’una part d’aquestes quantitats, aquelles que corresponguin els darrers quatre anys, declarant
lesius els acords municipals d’aprovació de les referides factures corresponents a l’esmentat
període i impugnant-los seguidament davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
Sisena.- Sobre quina ha de ser la base a la que s’aplica la revisió de preus, entenem que
aquesta revisió seria inaplicable als costos financers, a la mà d’obra i a l’antiguitat del personal,
segons el que ha senyalat l’Advocacia de l’Estat en dictamen de 25 de març de 2015.
En el referit dictamen s’accepta contra el criteri expressat en la Diagnosi, que poden ser objecte
de revisió els elements integrants del pressupost d’execució material del contracte incrementats
amb els percentatges corresponents a les DG i al BI, la qual cosa suposa a la pràctica admetre
l’aplicació de l’índex de revisió a les DG i BI.
Setena.- Els imports pagats a FCC per revisions de preus no procedents (seguint el criteri de
l’Advocacia de l’Estat) serien de 3.097.422,47 €, enfront els 3.469.971,58 que segons la
Diagnosi s’haurien pagat de més per aquest concepte.
Tanmateix no es pot exigir la immediata devolució d’aquesta quantitat a la contractista, tenint
present que la prescripció 4.3 del PPTP i la clàusula 26 del PCAP contemplem una fórmula o
sistema de revisió de preus, que comporta la revisió de tots els elements de preu de l’oferta del
contractista (també els costos de personal).
Tenint present que els plecs de clàusules particulars són actes administratius i no disposicions
reglamentàries l’aplicació de la formula del plec, malgrat no ser curosa amb la LCAP, és
ineludible, tret que es procedeixi a l’anul·lació de les clàusules que inclouen la referida clàusula.
Atesa la impossibilitat, per raons temporals, que l’Ajuntament declari la lesivitat de les referides
clàusules procedint, tot seguit, a la seva impugnació davant l’ordre jurisdiccional contenciósadministratiu, caldria promoure la revisió d’ofici de les referides clàusules en base al que
disposa l’article 47.1.f) de la LPAP; revisió no exempta de dificultat tal com s’exposa en el
dictamen.
Vuitena.- La declaració de nul·litat de les referides clàusules dels plecs pot comportar que
l’Ajuntament hagi d’indemnitzar per danys i perjudicis a FCC.
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Novena.- En cas que es verifiqui la realitat de les irregularitats en la facturació acotades per la
Diagnosi (cobrament de quantitats indegudes; cobrament per serveis no prestats; presentació
d’una oferta infradimensionada i després inflada; increment dels preus unitaris de l’oferta; doble
imputació de costos; i amortització per període més llarg de l’establert), l’Ajuntament no pot
revocar unilateralment l’actuació administrativa consistent en l’aprovació de les factures pel
període 2010-2015, havent de recórrer al procediment de lesivitat de l’art. 107 LPAC.
De nou, com ja s’ha dit, cal tenir en compte que l’abonament de les factures es realitza previ
reconeixement de l’obligació (a través de la certificació administrativa que és elaborada i
conformada pels Serveis tècnics responsables del servei) i prèvia tramitació de l’ordenació del
pagament (pels serveis d’intervenció municipals), actuacions que en tant que no es revoquin (a
través del procediment de revisió dels actes declaratius de drets) generen un dret a favor del
contractista que no pot unilateralment ser revocat o limitat per una ordre o mandat de
l’Administració Local.
Atesa la impossibilitat, per raons temporals, que l’Ajuntament declari la lesivitat de tot el període
(2010-2015) només seria possible l’anul·lació, si és el cas, del període juliol 2013 a juliol 2017.
Amb aquest pronunciament a favor de l’Ajuntament, podria iniciar-se un expedient de
reintegrament contra FCC, amb la finalitat de retornar a l’Ajuntament per les quantitats
indegudament facturades.
Desena.- En relació a la proposta del Sr. C. d’aplicar el règim sancionador contemplat en els
plecs per incompliment contractual s’ha de senyalar que en les actuacions que podrien donar
lloc a l’exercici d’aquesta potestat punitiva per part de l’Ajuntament es comprova que han estat
els tècnics municipals els qui han validat l’actuació del concessionari a través de les
corresponents certificacions. El procediment seguit per aprovar l’obligació i reconèixer el dret a
l’abonament de les factures a favor del contractista impedeix a l’Administració anar contra els
propis actes i sancionar per una conducta que cap retret havia merescut en el moment
d’elaborar la certificació i aprovar l’abonament de la factura, per uns serveis que eren
plenament conformes per l’administració.
Aquesta necessària intervenció municipal validant moltes vegades l’actuació del contractista
disminueix i en alguns casos pot eliminar la responsabilitat d’aquest i en canvi revertir en
possibles responsabilitats de funcionaris o corporatius de l’Ajuntament, segons quina hagi estat
l’actuació municipal validant del contractista.
En conseqüència abans de l’inici de qualsevol procediment sancionador cal avaluar amb molta
cura la possible intervenció enervant de la responsabilitat (total o parcial) del contractista per
part de l’estament tècnic i funcionarial així com del representatiu de l’Ajuntament.
Onzena.- Es coincideix plenament amb les consideracions que fa el Sr. C. en la Diagnosi sobre
l’errònia qualificació que donen els plecs al contracte que aquí ens ocupa com a contracte de
concessió de serveis. La manca d’assumpció per part del contractista del risc que comporta
l’explotació del servei, segons es desprèn clarament del règim de retribució del contractista
contemplat en els plecs, porta que la qualificació idònia sigui la de contracte de servei.
Aquesta improcedent consideració de la naturalesa jurídica del contracte comporta que sigui
improcedent el termini contractual fixat en els plecs de 10 anys, quan el termini màxim dels
contractes de serveis és de 4 anys (6 amb les pròrrogues).
Els referits vicis del PCAP i del PPTP en aquest punt suposa que per part de l’Ajuntament es
pugui promoure, amb més garanties d’èxit que en el supòsit abans esmentat, la revisió d’ofici
de les referides clàusules dels plecs o de la totalitat del contracte atesa l’essencialitat de les
clàusules il·legals.
En aquest cas seria plenament d’aplicació l’article 35.1 de la LCSP, que disposa que en cas de
declaració de nul·litat dels actes preparatoris del contracte o d’aquest s’entrarà en fase de
liquidació del mateix estant obligada l’Administració a indemnitzar el contractista si ella ha estat
la causant de la nul·litat.
Pel que fa a aquesta indemnització cal recordar que el Tribunal Suprem, en sentència d’11 de
gener de 2013, que confirma en cassació una sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Galicia, de data 18 de març de 2010, va denegar la indemnització pel concepte de lucre
cessant a un contractista, quina adjudicació del seu contracte va ser declarada nul·la, entenent,
tant el tribunal de cassació com el tribunal d’instància, que l’article 65.1 del TRLCAP
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(equivalent a l’article 35.1 de la LCSP) que aplicaven empara reclamar el dany emergent però
no el lucre cessant.
De totes maneres, aquesta sentencia del Tribunal Suprem va ser objecte d’un vot particular
per part del magistrat J.D.D., que considerava aplicable en aquest cas el règim de
responsabilitat patrimonial de l’administració i, per tant, l’eventual reclamació del lucre cessant.
En conseqüència no estem davant d’una doctrina del Tribunal Suprem totalment consolidada
sobre l’abast d’aquesta indemnització.
Aquest és el nostre Dictamen que gustosament sotmetem a qualsevol altre millor fonamentat
en dret, a Barcelona, el divuit de juliol de dos mil disset.”
Conclusions i propostes d’actuacions
En conseqüència, a la vista dels antecedents i consideracions jurídiques relacionats més
amunt, qui subscriu proposa al tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit de Badalona Democràtica
que elevi aquestes conclusions i propostes d’actuació amb relació al Servei de Neteja Viària,
Recollida i Trasllat dels Residus Sòlids Urbans i les Deixalleries de la Ciutat de Badalona, a la
Junta de Govern Local:
PRIMER.- Es proposa a la Junta de Govern Local com a òrgan competent per ordenar la
incoació de l’expedient les següent mesures:
1.- ADOPCIÓ DE MESURES EN RELACIÓ AL FUNCIONAMENT NORMAL DEL SERVEI .

Aprovar proveir les vacants de la RLLT del Departament de Neteja Viaria tal com
s’exposa en la diagnosis i els informes del cap de Departament, d’acord amb allò que disposa
el Reial Decret Legislatiu 5/2015 de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) i del
Decret 214/1990 de 30 de juliol regulador del personal de les entitats locals. Aquesta mesura
vindria justificada per tots els informes emesos al respecte tant per la Diagnosi del Sr. C. com
pels informes dels serveis tècnics municipals i l’informe jurídic emès per Bel Advocats.

Aprovar, si escau, la modificació del Manual Organitzatiu i de funcionament Municipal i de
la RLLT per tal de poder donar compliment a l’apartat 13 del Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars (PPTP) en relació a la coordinació, millora i control de la prestació el servei.

Comunicar els dos apartats anteriors al Servei de Recursos Humans i Organització per tal
que porti a terme la seva execució.

Aprovar l’elaboració d’un plec de prescripcions tècniques i administratives particulars per
tal de concretar les funcions del servei d’inspecció, control i seguiment directament per
l’Ajuntament en relació amb allò que estableix l’apartat 13.9 del Plec de prescripcions tècniques
particulars (PPTP) i d’acord amb Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
d’aprovació del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). Si bé es veritat
que, tal com diu l’Informe Jurídic de Bel Advocats, no és irregular la contractació de l’empresa
LOVIC per part de l’empresa concessionària i al seu càrrec, el que és evident és que l’apartat
13.9 del PPTP tampoc prohibeix que la contractació sigui per l’Ajuntament amb càrrec al
contracte. Aquesta darrera possibilitat sembla la més adequada doncs permet a l’ajuntament
determinar mitjançant el corresponents PCAP i PPTP les funcions i les responsabilitats de
l’empresa auditora i, a més a més, fer-ne el control, seguiment i si s’escau la sanció per part de
l’Ajuntament a l’empresa contractada. En el context actual és de molt difícil execució doncs no
hi ha cap vincle contractual entre l’ajuntament i l’empresa LOVIC ni tampoc queden
determinades les funcions de cadascú.

Comunicar l’apartat anterior al Departament de Neteja Viària per tal que elabori el plecs de
prescripcions tècniques i al Servei de Contractació per la redacció del plecs de clàusules
administratives particular i confecció de l’expedient de licitació amb la màxima brevetat
possible.
2.- ADOPCIÓ DE MESURES EN RELACIÓ A LA RETRIBUCIÓ DEL CONTRACTISTA.

Establir, en relació a la retribució del contractista, la improcedència d’aplicar els
percentatges corresponents a les Despeses Generals i Benefici Industrial a les amortitzacions i
finançament corresponents a les inversions per establir el servei de conformitat amb l’informe
jurídic del despatx BelAdvocats i el TRLCSP.

Comunicar-ho al Departament de Neteja Viària i a l’Intervenció Municipal als efectes de la
seva aplicació immediata.
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Acordar la incoació de l’expedient de revisió dels acords municipals d’aprovació de
certificacions o factures girades pel contractista de conformitat amb allò que disposa l’article
108 i ss. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPAP) per import aproximat de 1.040.637’31€ i d’acord amb la
proposta de l’Informe Jurídic de Bel Advocats.

Comunicar al servei responsable de la tramitació i aprovació de certificacions o facturades
per tal que porti a terme la incoació de l’expedient esmentat a l’apartat anterior d’acord amb
LPAC.
3.- ADOPCIÓ DE MESURES EN RELACIÓ A LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE.

Establir el criteri que de la base del contracte sobre la qual s’aplica la revisió de preus,
caldria excloure els costos financers, les despeses de mà d’obra i l’antiguitat del personal,
contra allò establert a l’article 14 del PPTP i 23 del PCAP i que es quantifica provisionalment en
la quantitat de 3.097.422’47 €, de conformitat amb el dictamen de l’advocacia de l’Estat de 25
de març de 2015 i l’informe jurídic de BelAdvocats.

Acordar la incoació de revisió d’actes administratius de la clàusula 14 del PPTP i 23 del
PCAP de conformitat amb allò que disposa l’article 106 i ss del LPAC.

Comunicar al Servei de Contractació Municipal per tal que d’acord amb les funcions del
Manual d’Organització i Funcionament Municipal porti a terme la incoació de l’expedient
esmentat a l’apartat anterior.
4.- ADOPCIÓ DE MESURES EN RELACIÓ ALS POSSIBLES INCOMPLIMENTS DEL
CONTRACTE.

Incoació d’un expedient sancionador en relació als suposats incompliments posats de
relleu tant per la Diagnosi del Sr. C. i constatats en les declaracions del representant de
l’empresa LOVIC en la seva compareixença en seu municipal (“...al principi del contracte
deurien estar aproximadament a un 80% de compliment de les normes, però en qüestió d’un
mes va passar a ser un compliment del 90% ) i pels propis tècnics municipals responsables del
servei de neteja municipal que en la seva declaració manifesten que no s’ha incoat cap
expedient sancionador “...però si descomptes directes de forma mensual.” Fets que implicarien
la aplicació del regim sancionador regulats a l’apartat 13.10 del PPTP i al TRLCSP. Aquest
apartat s’ha quantificat, sense justificar, per part de la Diagnosi el Sr. C. en la quantitat
estimada de 3.108.380’56€. No obstant cal posar de relleu els possibles problemes tècnics
d’aplicació del procediment sancionador posats de relleu per l’informe Jurídic de Bel Advocats
per quan el sistema municipal de retribució dels serveis no s’ajusta a allò especificament prèvist
al plec “No s’aplica el règim de compensacions econòmiques previst als plecs; davant la
prestació d’un servei no satisfactori, deficient o inaceptable , no n’hi ha prou amb que no es
cobri la feina.. cal que s’apliqui el regim de compensacions (que es altament perjudicial als
seus interessos) a mode d’incentiu per a la contractista per millor la prestació – No queda
constància de l’historial d’incompliment o de prestacions inadequades del contractista que
pugui motivar la incoació d’expedients sancionadors”

Encarregar al Departament de Neteja Viària l’elaboració d’un informe detallat de totes les
incidències que han donat lloc als descomptes directes de les factures de l’empresa
contractista i posats de relleu en els informes de LOVIC i a la Diagnosi del Sr. C..

Comunicar al Departament de Neteja Viaria l’aplicació l’article 13.7 del Plec de
prescripcions tècniques en relació al control de prestació del servei de conformitat amb allò
exposat al informe de Bel Advocats.

Encarregar al Servei de Contractació la incoació dels expedients sancionadors que sen
puguin derivar dels apartats anteriors.
5.- ADOPCIÓ DE MESURES EN RELACIÓ A LA FACTURACIÓ DEL CONTRACTISTA .
5.1. Pagament de factures sense contraprestació de serveis. La diagnosi del Sr. C. va efectuar
una relació de factures abonades sense contraprestació de serveis, en concret a l’apartat 7
d’aquella. Per la seva banda, els serveis tècnics municipals i també l’empresa contractista
efectuen una exhaustiva i concreta contestació a totes i cadascuna de les afirmacions de la
Diagnosi per la qual cosa a priori no sembla oportú prendre cap mesura al respecte.
5.2. Facturació infradimensionada oferta recollida de residus. Als apartats 8 i 9 de la Diagnosi
del Sr. C. es fa referència a la suposada proposta a la baixa en la licitació per obtenir
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l’adjudicació i passar, després, a facturar més serveis no previstos. També es relaciona dita
circumstància amb el descens de la producció de residus. Per part dels serveis tècnics
municipals no consta resposta al respecte i per part de l’empresa contractista es nega la citada
circumstància. En qualsevol cas, sense entrar en la certesa de les afirmacions de la diagnosi
que calcula en un import de 2.795.319’12€, aquesta és una circumstància que l’Ajuntament
hauria d’haver tingut en compte en la configuració dels PCAP i PPTP i adoptar les mesures de
control per millorar la proposta vigent però es fa difícil en l’actualitat adoptar mesura al
respecte.
5.3. Variació a l’alça dels preus unitaris de l’oferta. En la Diagnosi es fa referència a la variació
a l’alça dels preus unitaris de l’oferta adjudicada. Al informe dels responsables municipals del
servei no es fa referència a aquesta circumstància, per part del contractista s’al·lega que les
variacions són objecte de modificacions de l’acord de ple de data 21 de desembre de 2010 i en
relació a la resta de conceptes que no es cert allò afirmat a la Diagnosi.
5.4 Doble imputació de costos. En l’apartat 10 de la Diagnosi es fa referència a diversos
conceptes que han estat objecte de doble imputació de costos per part del contractista. El
informe dels responsables municipals del servei no especifiquen res al respecte i la societat
contractista al·lega que no és cert allò afirmat pel Sr. C..
5.5. Amortització a període més llarg de l’establert. En el seu apartat 11 la Diagnosi detalla
que hi ha amortitzacions que estan a 10 anys quan d’acord plec, en principi, haurien de tenir
una durada de 8 anys. En aquest sentit, tant els serveis tècnics municipals com el servei de
contractació i l’empresa detallen que dita circumstància es va modificar durant el termini de
licitació i sense perjudici de que la seva adequació hagués hagut de ser més acurada
formalment no se’n deriva cap irregularitat objecte de proposta d’actuació.

En relació a l’actuació d’aquest bloc i en concret els apartats 5.3 i 5.4 als quans no estan
possible per aquesta instrucció afirmar o rebutjar allò exposat en la Diagnosi del Sr. C. per
escapar a l’objecte material de la instrucció es proposaria que la Intervenció Municipal,
d’acord amb les seves atribucions, de fiscalització conjuntament amb el Departament de neteja
Viaria procedeixi a l’estudi dels aspectes detallats per tal de discernir si s’ha produït facturació
no ajustada al contracte i a les normes aplicables.

A la vista del resultat de la investigació de la Intervenció Municipal i si s’acredita que s’ha
produït errors en la facturació es procedirà de la forma següent:
- Acordar la incoació de l’expedient de revisió dels acords municipals d’aprovació de
certificacions o factures girades pel contractista de conformitat amb allò que disposa l’article
108 i ss de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPAP).
- Comunicar al servei responsable de la tramitació i aprovació de certificacions o facturades
per tal que porti a terme la incoació de l’expedient esmentat a l’apartat anterior d’acord amb
LPAC.
- Incoació d’expedient sancionador en relació a l’increment dels preus unitaris de l’oferta,
doble imputació de costos posats de relleu en l’informe-Diagnosi del Sr. C. d’acord amb
l’Informe Jurídic de Bel Advocats.
- Encarregar al Servei de Contractació la incoació dels expedients sancionadors derivats de
l’apartat anterior.
- Disposar, en el seu cas, que el Servei de Contractació procedeixi a la revisió dels actes
administratius municipals d’aprovació de les tasques efectuades pel contractista amb infracció
dels plecs reguladors i de la normativa vigent a l’objecte de procedir-se a la imposició de les
sancions corresponents.
6.- ADOPCIÓ DE MESURES DE RESPONSABILITAT SOCIAL.

Comunicar aquest acord i el resultat de tots els expedients que se’n derivin a la Fiscalia
Provincial de Barcelona i a l’Oficina Antifrau de Catalunya, d’acord amb la denúncia efectuada
anteriorment per la corporació local en relació als mateixos fets i als requeriments d’informació i
documentació requerits per la pròpia Fiscalia.
7.- ADOPCIÓ DE MESURES DE MILLORA DE LA GESTIÓ.

Establiment de la necessitat d’efectuar-se anualment una auditoria de control financer i
serveis prestats pel contracte, d’acord amb allò que disposen els articles 213 y 218 del Reial
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Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals i el Real Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control
intern en les entitats locals del sector públic local.

Creació d’un servei intern o extern de control i seguiment dels principals contractes
municipals amb equips tècnics, econòmics i jurídics capacitats per aquestes tasques.

Establir els equips humans i materials escaients per portar a terme el compliment estricte
del PPTP i, en concret, a l’apartat 13 i 14 i tots els requeriments que s’hi fan, com per exemple,
el detallat a l’apartat 14.4 en relació al contracte de neteja viaria i recollida i trasllat de residus
urbans.

Creació d’un servei especialitzat en la incoació d’expedients sancionadors de tot tipus per
tal de garantir una especialització eficaç en aquests tipus d’expedients i de forma
descentralitzada dels serveis que detecten els possibles fets que puguin donar lloc a les
sancions corresponents.

Dotació de personal suficient al Gabinet Jurídic per tal de poder portar a terme els
expedients de revisió d’actes administratius.

Ampliar l’avaluació permanent del servei públic mitjançant la participació i consulta dels
usuaris i de manera regular sobre llur grau de satisfacció. L’Ajuntament hauria d’establir
indicadors sobre els que elaborar enquestes i l’instrument per portar-ho a terme hauria de ser el
Portal de Transparència d’acord amb la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Informacion Pública y Buen Gobierno i la Llei 19/2014, de 29 de desembre ,de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aprovar la carta de serveis del servei de neteja viària i recollida i trasllat dels residus sòlids
urbans i les deixalleries de la ciutat de Badalona, d’acord amb el que disposa la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Creació d’un grup de treball o comissió de seguiment de totes les propostes d’actuació.
8.- ADOPCIÓ DE MESURES EN RELACIÓ AL CONTRACTE.

Tramitació d’un expedient de modificació contractual d’acord amb el TRLCSP als efectes
de regularitzar les modificacions efectuades de facto pel Departament de Neteja Viària amb el
contractista, sense seguir el procediment establert. O ordenar-se l’adequació del servei a allò
realment contractat, tal com es dedueix del informe de Diagnosi del Sr. C.r i de les
compareixences del personal del Servei de Neteja.

Tramitació d’un expedient de modificació contractual d’acord amb el TRLCSP als efectes
de regularitzar la previsió d’amortitzacions d’actius per sobre del termini previst del contracte
constatades en el informe de Diagnosi del Sr. C. i de la documentació i compareixences del
personal municipal del servei de neteja.

Comunicar els apartats anteriors al Servei de Contractació Municipal i al Departament de
Neteja Viària a l’objecte de portar a terme el mandat municipal.

Establir que la naturalesa jurídica del contracte (de conformitat amb el TRLCSP i demés
Directives Europees de Contractació) de concessió del servei de neteja viària, recollida i trasllat
de residus sòlids urbans i les deixalleries de la ciutat de Badalona és un contracte de serveis i
no un contracte de gestió de serveis públics, per la manca d’assumpció per part del contractista
del risc que comporta l’explotació del servei, segons es desprèn clarament del règim de
retribució del contractista contemplat en els plecs i tal com disposa l’informe de Diagnosi del Sr.
C. i l’informe jurídic del Despatx Bel Advocats. Això comportaria, entre d’altres, que la durada
del contracte seria d’un termini màxim de 4 anys més 2 anys opcionals de pròrroga, en contra
dels 10 anys establerts en el contracte vigent.

Acordar les actuacions prèvies necessàries per a la incoació d’un expedient de revisió de
nul·litat de ple dret o anul·labilitat del contracte, d’acord amb l’article 106 i ss. de la LPAC.
SEGON.- Que la Junta de Govern Local elevi, si s’escau, la proposta al Ple a l’objecte
d’adoptar els acords de la seva competència, d’acord amb allò que disposa la Disposició
Addicional segona del TRLCSP.
(.../...)
En atenció als antecedents, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent, als efectes previstos a l’article 123 del Reglament d'organització,

Junta de Govern Local. Sessió núm. 21 / 25-09-2017

77

Secretaria General

funcionament i règim jurídic dels ens locals, proposo a la Junta de Govern Local que resolgui
de conformitat, si escau.
(.../...)
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la Junta de Govern Local RESOL d’acord
amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui aquesta resolució a les persones
interessades en la forma reglamentàriament prevista, amb la relació dels recursos que s’hi poden
interposar.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
4. Aprovar l' adjudicació del contracte de serveis d' infraestructures per l' organització per part de l' Ajuntament de Badalona - d' actes culturals, lúdics i socials, excloses les
activitats de funcionament intern de les entitats.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució:
Aprovació de l’adjudicació del contracte dels serveis d’ infraestructures
per l’ organització – per part de l’ Ajuntament de Badalona – d’ actes culturals, lúdics i socials
en l’ esmentat municipi, excloses les activitats de funcionament intern de les entitats, a favor de
l’empresa MEDIA MUSIC IMPORT SL, amb NIF B62647177, per una durada de 4 anys a
comptar de l’ endemà de la data de la seva formalització, prorrogable per dos períodes de
màxim un any cadascun.
Òrgan que resol: La Junta de Govern Local
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient: 14/OBR- 5/17
Antecedents
1.- En data 29 de març de 2017 va tindre entrada a les dependències del Departament Central
de Contractació, la següent documentació:
- Informe tècnic de motivació emès en data 27 de març de 2017 pel cap d’ Infraestructures del
Departament de Protocol i Relacions Institucionals i el Director del gabinet d’ Alcaldia i
Comunicació.
- Plec de prescripcions tècniques particulars – datat del mateix dia - que es proposa per regir el
contracte relatiu a la prestació dels serveis d’ infraestructures necessaris per a l’organització d’
actes culturals, lúdics i socials per part de l’ Ajuntament de Badalona amb material de propietat
municipal, restant excloses les activitats de funcionament intern d’ entitats com ara i d’ entre
altres: casals, associacions...
2.- La necessitat de dur a terme aquesta contractació es justificava perquè el contracte que
regeix aquesta tipologia de prestació de serveis finalitzava el dia 8 de juny de 2017 i l’
Ajuntament no disposa dels mitjans adequats ni suficients per a prestar dits serveis amb
recursos propis.
3.- A la vista de la documentació tècnica a què s’ha fet referència i del document comptable
que va tindre entrada en aquestes dependències juntament amb dita documentació, realitzat
per un import total de 51.309,78 € a raó del següent desglós per partides pressupostàries del
pressupost de l’ any 2017, en pròrroga de l’ exercici 2016:
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I atenent el que disposa l’ informe tècnic a què s’ha fet referència en el primer antecedent:

La cap del Servei de Contractació va dictar una providència d’inici d’ un expedient administratiu
de tipus obert a l’empara de les previsions de la nova Directiva Comunitaria 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 que proposa per regir -lo
així com també l’ informe jurídic que l’ acompanyava.
4.- D’ acord amb el 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 public,
en dates 29 de març i 15 de maig de 2017 el secretari general i l’ interventor municipal,
respectivament, van informar favorablement l’ expedient de referència.
5.- En sessió ordinària de data 22 de maig de 2017 la Junta de Govern Local d’ aquesta
corporació adoptà, entre d’ altres, els acords que es transcriuen literalment, en part suficient, a
continuació:
“PRIMER.- Aprovar el Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars
que conformen l’expedient de contractació indexat amb el número 14/OBR- 5/17 corresponent
al contracte de serveis d’ infraestructures per l’organització - per part de l’Ajuntament de
Badalona - d’ actes culturals, lúdics i socials en l’ esmentat municipi, excloses les activitats de
funcionament intern de les entitats, per una durada de 4 anys a comptar del dia 09/06/2017 o,
cas de formalitzar-se amb posterioritat a la data indicada, a comptar de l’ endemà de la seva
formalització, prorrogable per dos períodes de màxim un any cadascun, i amb un pressupost
màxim de licitació de 871.200,00 euros (IVA inclòs al tipus del 21%), a raó de 720.000 euros el
valor base del contracte atenent la seva durada inicial (4 anys), i 151.200 euros en concepte d’
IVA al tipus del 21%.
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.
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TERCER.- Atendre la despesa que se’n derivi d’ aquest contracte per a l’ any 2017, la qual
s’estima en 51.309,78 € (IVA inclòs) amb càrrec a les partides del pressupost municipal
corresponent a l’ exercici 2017, en pròrroga de l’ exercici 2016, que es detallen a continuació i
en les quantitats que també s’ indiquen:
Aplicació pressupostària
2017 N 001 1700 21000
2017 N 001 3202 21000
2017 N 001 3271 21000
2017 N 001 3301 21000
2017 N 001 3400 21000
2017 N 001 4310 21000
2017 N 001 9207 21000
2017 N 001 9240 21000
2017 N 312 231002 21000

Id.Op.
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC

Núm.Op
1201700001027/1
12017000010282/1
12017000010273/1
12017000010274/1
12017000010275/1
12017000010276/1
12017000010277/1
12017000010278/1
12017000010279/1

Import
1.000,00
4.591,12
1.000,00
15.000,00
9.771,58
4.835,08
3.000,00
11.000,00
1.112,00

Atenent les previsions de la prescripció VI del Plec de prescripcions tècniques particulars
regulador d’ aquest contracte, aquests imports s’ hauran de modificar un cop s’ hagi aprovat el
pressupost per al 2017, ja sigui per l’increment de les partides actualment existents en el
pressupost 2016 en pròrroga, ja sigui pel fet que puguin haver-hi partides de nova creació que
hagin d’ estar subjectes a aquest contracte. I serà amb càrrec a aquestes (amb la nomenclatura
que es designi per al 2017) a les quals s’ haurà d’ atendre l’ import que se’n derivi del contracte
de referència per a l’ esmentat exercici.
Quant a la despesa que se’n pot derivar d’ aquest contracte per als futurs exercicis que
comprengui la seva execució així com per al cas d’ acordar-se les seves possibles pròrrogues,
SOTMETRE-LA a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos municipals corresponents a aquelles futures anualitats per atendre el seu
pagament, d’acord amb el que disposa l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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.
(...)”
6.- En compliment de l’ acord quart abans transcrit, en data 30 de maig de 2017 es publicà l’
anunci de la licitació d’ aquest contracte en el Diari Oficial de la Unió Europea (núm. 2017/S
105-211129) així com també en el Perfil de Contractant de l’ Ajuntament de Badalona i en data
3 de juny de 2017 en el BOE núm. 132 d’ aquell dia (núm. Identificador: BOE-B-2017-34431).
7.-En data 11 de juliol de 2017 s’ inserí un avís en el Perfil de Contractant d’ aquest Ajuntament
mitjançant el qual es convocava l’ acte de la Mesa de Contractació d’ obertura dels sobres A de
les proposicions (en fase interna) i d’ obertura dels sobres B (en acte públic).
8.- Segons el certificat emès per la cap del Servei de Contractació amb el vistiplau del secretari
general d’ aquest Ajuntament de data 10 de juliol de 2017, la única empresa que dins del
termini màxim establert va presentar proposició per participar en la licitació d’ aquest contracte,
és: MEDIA MUSIC IMPORT SL.
9.- En data 17 de juliol de 2017 la Mesa de Contractació integrada pels membres a què es
refereix la clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest
contracte (en endavant, PCAP), es convocà per a l’ obertura dels sobres A (documentació
general) i sobres B (ofertes econòmiques) de la única proposició presentada per l’ empresa a
què s’ha fet abans referència. En dita sessió s’ adoptaren els acords que es transcriuen
literalment a continuació:
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“PRIMER.- ADMETRE A LA LICITACIÓ d’ aquest contracte a la única empresa que ha
presentat proposició dins del termini màxim legalment establert, MEDIA MUSIC IMPORT SL,
amb NIF B62647177, en considerar-se correcta la documentació que ha presentat dins del
sobre A de la seva proposició (declaració responsable de personalitat, capacitat i solvència
seguint el model de l’ annex número 3 del plec de clàusules administratives particulars
regulador d’ aquest contracte) i sota condició només que presenti a les dependències del
Departament Central de Contractació:
- Documentació justificativa d’estar donat d’alta a l’IAE en l’epígraf corresponent a l’objecte del
contracte (a través del darrer rebut o, en cas d’exempció, a través del document d’alta de
l’impost i una declaració de no haver-ne estat donat de baixa).
SEGON.- CURSAR L’ OFICI D’ ESMENA corresponent a l’ empresa a què s’ha fet referència
en l’acord precedent atorgant-li, de conformitat amb allò previst a la clàusula 6.1.4 del plec de
clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte, un termini no superior a tres
dies hàbils per tal que aquesta atengui l’ esmentat requeriment.
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 proposició
presentada i admesa a la licitació de referència, comprensiu de la proposició econòmica
seguint el model de l’ annex I del plec de clàusules administratives particulars regulador d’
aquest contracte i que són els que, amb una ponderació màxima de 100 punts, es preveuen a
la clàusula 6.2 de l’ esmentat plec, obtenint-se el resultat següent:
- Ofereix un percentatge de baixa fix i únic del 3 % respecte els preus unitaris màxims de
licitació que, per cadascun dels serveis a realitzar, hi figuren en l’ Annex II del Plec de
prescripcions tècniques particulars regulador d’aquest contracte.
- Ofereix posar en disposició de l’ Ajuntament un generador per aquells actes que l’ Ajuntament
determini durant la vigència d’ aquest contracte, sense cap cost addicional, SI.
- Ofereix posar en disposició de l’ Ajuntament 5 carpes de 3 x 3 m tancades per tots els laterals
per aquells actes que l’ Ajuntament determini durant la vigència d’ aquest contracte, sense cap
cost
- Es compromet a contractar a 1 persona amb dificultats d’ inserció al món laboral i en situació
d’ atur per a dur a terme els serveis objecte d’aquest contracte, per sobre del nombre mínim
exigit a la clàusula 31 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest
contracte.
QUART.- Atès que només hi ha una única empresa presentada i admesa a la licitació de
referència i els termes de la seva oferta són clars, que no requereixen últim examen pels
serveis tècnics, els membres integrants de la Mesa de Contractació ACORDEN PER
UNANIMITAT REALITZAR EN AQUEST MATEIX ACTE LA PROPOSTA D’ ADJUDICACIÓ del
contracte relatiu als serveis d’ infraestructures per l’ organització – per part de l’ Ajuntament de
Badalona i amb material de propietat municipal – d’ actes culturals, lúdics i socials que es
realitzin en dit municipi, excloses les activitats de funcionament intern d’ altres entitats per una
durada de 4 anys a comptar de l’ endemà de la seva formalització amb possibilitat de pròrroga
per dos períodes de màxim 1 any cadascun a l’empresa MEDIA MUSIC IMPORT SL, amb NIF
B62647177, en haver resultat la seva oferta la única presentada i admesa a la licitació de
referència i consegüentment, l’ econòmicament més avantatjosa per aquest contracte i a raó de
les millores i compromisos formulats en la seva proposició (transcrits en l’ acord tercer
precedent) els quals, d’acord amb els plecs reguladors del contracte, han estat presos en
consideració per a la seva valoració.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquesta proposta d’adjudicació i l’ informe tècnic de valoració que li
ha de servir de base a tots els candidats i licitadors, als efectes del tràmit d’audiència previ a la
resolució d’aquest procediment per l’òrgan de contractació, pel termini de dos dies hàbils
comptats de l’endemà de la tramesa d’aquesta proposta a través del mitjà de comunicació (fax
o correu electrònic) que hagin indicat per a aquest efecte, d’acord amb l’article 87.1 del RD
1098/2001, de 12 d’octubre, Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques i la clàusula 6.1.7 del plec de clàusules administratives particulars regulador
d’aquesta contractació, termini durant el qual podran examinar les actuacions practicades a les
dependències del Departament Central de Contractació (Plaça Assemblea Catalunya, 9-12, 4a
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planta, 08911 Badalona), en horari de 9h a 13h de dilluns a divendres, exclosos festius al
municipi i REQUERIR a l’ empresa MEDIA MUSIC IMPORT SL, amb NIF B62647177, en haver
resultat proposada a l’ adjudicació d’ aquest contracte perquè, d’acord amb l’article 151.2 del
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’ aprovà el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic i la clàusula a què s’ha fet abans referència, presenti a les
dependències del Departament Central de Contractació la documentació que s’indica en aquest
acord i que es detalla a continuació, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar des del
següent a la recepció d’aquesta proposta d’adjudicació realitzada a través dels mitjans de
comunicació indicats a aquests efectes per part d’aquesta empresa, ADVERTINT-LA que,
conformement amb les previsions del darrer paràgraf de l’article citat, l’ incompliment d’aquest
requeriment es considerarà un desistiment de l’oferta:
- Documentació acreditativa de la personalitat, capacitat i solvència a què feia referència el
licitador en la declaració responsable que va presentar – seguint el model de l’ annex 3 d’
aquest plec - dins del sobre A de la seva proposició, com ara i d’ entre altres:
- El DNI de l’ apoderat
- Quan l’empresari sigui una persona jurídica, el codi o Número d’ Identificació Fiscal i
l’escriptura de constitució o, en el seu cas, de modificació de la societat, o document de
constitució, estatuts o acte fundacional, tots ells degudament inscrits al registre corresponent, si
escau.
- L’escriptura de poders del representant del licitador, inscrita en el registre corresponent.
- Els empresaris no espanyols que pertanyin a Estats membres de la Unió Europea hauran
d’acreditar la seva inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a
l’annex I del RGLCAP. La capacitat d’obrar de la resta dels empresaris estrangers s’acreditarà
de conformitat amb el que s’estableix a l’article 10 del RGLCAP,
- Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social (o autorització expressa perquè aquestes certificacions es
puguin obtenir d’ofici per part d’ aquesta Administració).
- Declaració relativa al volum anual de negocis en l’ àmbit a què es refereix aquest contracte
per import igual o superior al pressupost màxim de licitació (IVA exclòs) establert per aquest
contracte.
- Declaració responsable dels principals serveis efectuats per l’empresa durant els darrers cinc
anys, indicant l’import, les dates i el caràcter de la destinació pública o privada.
- La pòlissa d’assegurances (condicions generals i particulars) a què es refereix la clàusula 21
d’aquest plec amb el corresponent rebut acreditatiu del pagament de la prima.
- Justificant de constitució a la Tresoreria Municipal de la garantia definitiva del contracte per un
import equivalent al 5% del pressupost màxim de licitació (IVA exclòs) establert per aquest
contracte atenent el sistema de determinació del seu preu, per preus unitaris.
- Justificant del pagament a la Tresoreria Municipal de l’import dels anuncis generats en
aquesta licitació.
- Qualsevol altres documents addicionals acreditatius dels compromisos d’adscripció i
subcontractació oferts.
En aquest sentit cal posar de manifest que de conformitat amb el que preveu la clàusula 31 del
plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte, l’ empresa MEDIA
MUSIC IMPORT SL resta obligada a contractar (nou contracte) durant la totalitat de la vigència
d’aquest contracte, bé directament en la seva execució i/o en tasques habituals de l’empresa
adjudicatària, una persona en risc d’ exclusió social.
Que d’ acord amb la oferta formulada dins del sobre B de la seva proposició, aquesta empresa
s’ ha compromès a contractar a 1 persona amb dificultats d’ inserció al món laboral i en situació
d’ atur per a dur a terme els serveis objecte d’aquest contracte, per sobre del nombre mínim
exigit a la clàusula 31 a què s’ha fet abans referència.
I que el compliment d’ aquesta condició d’ execució i del compromís formulat per l’empresari
amb la seva oferta seran supervisats pel Servei d’ Integració Socio-Laboral - SIL de l’
Ajuntament de Badalona, que haurà d’ informar favorablement la proposta de l’ adjudicatari.
- En el seu cas, els exemplars originals de la documentació que hagi aportat a la licitació
mitjançant fotocòpies.”
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L’ acta aixecada arran l’ acte d’ aquesta Mesa es publicà en el Perfil de Contractant d’ aquest
Ajuntament en data 19 de juliol de 2017.
10.- Consta en l’ expedient administratiu de referència informe tècnic emès en data 17 de juliol
de 2017 pel cap d’ Infraestructures del Departament de Protocol i Relacions Institucionals i pel
director del Gabinet d’ Alcaldía i Comunicació (P. Res. 20/01/2016) de valoració de la única
oferta presentada en aquesta licitació dins del termini màxim establert i de proposta
d’adjudicació del contracte de referència al seu favor.
11.- En compliment d’ allò previst en l’ acord cinquè abans transcrit, en data 24 de juliol de
2017 es va trametre a tots els candidats i licitadors el contingut de l’ acta de la Mesa de
Contractació que havia estat publicada en el Perfil de Contractant en data 19/07/2017 així com
l’ informe tècnic a què s’ha fet abans referència que li havia servit de base, tot això als efectes
del tràmit d’audiència previ a la resolució d’aquest procediment per l’òrgan de contractació, pel
termini de dos dies hàbils comptats de l’endemà de la tramesa d’aquesta proposta a través del
mitjà de comunicació (fax o correu electrònic) que hagin indicat per a aquest efecte, d’acord
amb l’article 87.1 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques i la clàusula 6.1.7 del PCAP així com també als
efectes de requerir a l’ empresa MEDIA MUSIC IMPORT SL, amb NIF B62647177, en haver
resultat proposada a l’ adjudicació d’ aquest contracte perquè presenti dins del termini de 10
dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la proposta d’adjudicació, la
documentació exigida amb carácter previ a la seva adjudicació, d’acord amb l’article 151.2 del
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’ aprovà el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic i la clàusula a què s’ha fet abans referència.
12.- Transcorregut el termini d’ audiència atorgat, no s’ ha presentat cap al·legació.
13.- Dins del termini màxim establert per a presentar la documentació exigida al proposat a
l’adjudicació d’ aquest contracte d’ acord amb l’ article 151.2 del TRLCSP, aquest ha presentat
a les dependències del Departament Central de Contractació, situat a Plaça Assemblea de
Catalunya, números 9-12, 4a planta, 08911 de Badalona, dins l’horari de 9.00 hores a 14.00
hores de dilluns a divendres, tota la documentació que li ha estat requerida i ha dipositat en la
Tresoreria General d’ aquesta corporació l’ import corresponent a la garantia definitiva exigida
d’ acord amb les previsions de la clàusula 8.2 del PCAP així com també, l’ import de l’ anunci
de licitació d’ aquest contracte inserit al Butlletí Oficial de l’ Estat, constant la documentació
acreditativa de tot l’exposat dins l’ expedient de contractació i donant-se aquí per reproduït el
seu contingut.
14.- D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient d’adjudicació així tramitat s’ha sotmès per a la
seva fiscalització prèvia a l’ Intervenció municipal, essent informat favorablement en data 12 de
setembre de 2017 segons consta acreditat documentalment en l’ expedient de referència.
Fonaments jurídics
1. Per a l’adjudicació d’aquest contracte, s’han complert els tràmits previstos en relació al
procediment obert, d’acord amb els articles 157 i següents del Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel que s’ aprovà el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic ( en
endavant, TRLCSP), i el que estableix el RD 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa
parcialment l’esmentada Llei.
2. A la vista de la tramitació assenyalada en els antecedents d’ aquest document, s’escau
endegar els tràmits administratius per a l’adjudicació d’aquest contracte que estableix el
TRLCSP i el Reglament de desenvolupament de la Llei de contractes del sector públic, amb les
corresponents operacions pressupostàries d’autorització i disposició de la despesa, en el seu
cas, que preceptuen el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG 2/2004,
de 5 de març) i el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa.
3. En aquest sentit, l’ empresa proposada a l’adjudicació d’ aquest contracte MEDIA MUSIC
IMPORT SL, amb NIF B62647177 ha acreditat la seva capacitat i solvència per a contractar
amb la Corporació, ha aportat dins del termini establert, la documentació requerida de
conformitat amb el que disposa la clàusula 6.1.7 del Plec de clàusules administratives
particulars regulador d’ aquest contracte en compliment de l’article 151.2 del TRLCSP.
4. Quant al finançament d’ aquest contracte, cal posar de manifest que la despesa que se’ n
derivi d’ aquest per a l’ any 2017 (període comprès entre el dia 1 d’ octubre i el 31 de
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desembre, ambdós dies inclosos), la qual s’ estima en un import total de 23.059,78 euros (IVA
inclòs), s’ haurà d’atendre amb càrrec a les partides pressupostàries que es relacionen a
continuació del pressupost municipal vigent i a raó del detall següent (veure Id. Operació ARC):
Aplicació pressupostària

Id.Operació

Núm.Operació

Import

2017 N 10200002 9207 21000

RC

12017000010277/1

3.000,00

2017 N 10200002 9207 21000

ARC

12017000026842/1

1.200,00

2017 N 10200002 9207 21000

RC (C-)

12017000026820/1

1.800,00

2017 N 30545106 4310 21000

RC

12017000010276/1

4.835,08

2017 N 30545106 4310 21000

ARC

12017000026841/1

3.635,08

2017 N 30545106 4310 21000

RC (C-)

12017000026819/1

1.200,00

2017 N 30616000 1700 21000

RC

12017000010271/1

1.000,00

2017 N 30616000 1700 21000

ARC

12017000026835/1

750,00

2017 N 30616000 1700 21000

RC (C-)

12017000026815/1

250,00

2017 N 40959015 9240 21000

RC

12017000010278/1

11.000,00

2017 N 40959015 9240 21000

ARC

12017000026844/1

1.000,00

2017 N 40959015 9240 21000

RC (C-)

12017000026821/1

10.000,00

2017 N 40959087 3271 21000

RC

12017000010273/1

1.000,00

2017 N 40959087 3271 21000

ARC

12017000026837/1

1.000,00

2017 N 51014034 3202 21000

RC

12017000010282/1

4.591,12

2017 N 51014034 3202 21000

ARC

12017000026836/1

3.091,12

2017 N 51014034 3202 21000

RC (C-)

12017000026816/1

1.500,00

2017 N 51121000 3400 21000

RC

12017000010275/1

9.771,58

2017 N 51121000 3400 21000

ARC

12017000026840/1

7.271,58

2017 N 51121000 3400 21000

RC (C-)

12017000026818/1

2.500,00

2017 N 51220000 3301 21000

RC

12017000010274/1

15.000,00

2017 N 51220000 3301 21000

RC (C-)

12017000026817/1

10.000,00

2017 N 51220000 3301 21000

ARC

12017000026839/1

5.000,00

2017 N 61412032 231002 21000

RC

12017000010279/1

1.112,00

2017 N 61412032 231002 21000

RC (C-)

12017000026822/1

1.000,00

2017 N 61412032 231002 21000

ARC

12017000026845/1

112,00

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, restarà sotmesa a la
condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals
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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.
5. D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, l’expedient d’adjudicació així tramitat s’ha sotmès per a la seva
fiscalització prèvia a l’ Intervenció municipal, essent informat favorablement d’ acord amb l’
exposat en el darrer antecedent d’ aquest document.
6. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
regidor de l’ Ambit de Badalona Democràtica que n’ ordeni la inclusió a l’ordre del dia de la
Junta de Govern Local per la seva ulterior resolució, si s’ escau, la següent proposta:
PRIMER.- ADJUDICAR el contracte relatiu a la prestació dels serveis d’ infraestructures per l’
organització – per part de l’ Ajuntament de Badalona – d’ actes culturals, lúdics i socials en l’
esmentat municipi, excloses les activitats de funcionament intern de les entitats a l’ empresa
MEDIA MUSIC IMPORT SL, amb NIF B62647177, en haver resultat la seva oferta la única
presentada en aquesta licitació i, consegüentment, l’ econòmicament més avantatjosa per
aquest contracte d’acord amb l’ informe tècnic emès en data 17 de juliol de 2017 pel cap d’
Infraestructures del Departament de Protocol i Relacions Institucionals i pel director del Gabinet
d’ Alcaldía i Comunicació (P. Res. 20/01/2016), 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:
- Ofereix un percentatge de baixa fix i únic del 3 % respecte els preus unitaris màxims de
licitació que, per cadascun dels serveis a realitzar, hi figuren en l’ Annex II del Plec de
prescripcions tècniques particulars regulador d’aquest contracte.
- Ofereix posar en disposició de l’ Ajuntament un generador per aquells actes que l’ Ajuntament
determini durant la vigència d’ aquest contracte, sense cap cost addicional, SI.
- Ofereix posar en disposició de l’ Ajuntament 5 carpes de 3 x 3 m tancades per tots els laterals
per aquells actes que l’ Ajuntament determini durant la vigència d’ aquest contracte, sense cap
cost
- Es compromet a contractar a 1 persona amb dificultats d’ inserció al món laboral i en situació
d’ atur per a dur a terme els serveis objecte d’aquest contracte, per sobre del nombre mínim
exigit a la clàusula 31 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest
contracte.
SEGON.- ATENDRE la despesa que se’n derivi d’ aquest contracte per a l’ any 2017 (període
comprès entre el dia 1 d’ octubre i el 31 de desembre, ambdós dies inclosos), la qual s’ estima
en un import total de 23.059,78 euros (IVA inclòs), amb càrrec a les partides pressupostàries
que es relacionen a continuació del pressupost municipal vigent i a raó del detall següent
(veure Id. Operació ARC):
Aplicació pressupostària

Id.Operació

Núm.Operació

Import

2017 N 10200002 9207 21000

RC

12017000010277/1

3.000,00

2017 N 10200002 9207 21000

ARC

12017000026842/1

1.200,00

2017 N 10200002 9207 21000

RC (C-)

12017000026820/1

1.800,00

2017 N 30545106 4310 21000

RC

12017000010276/1

4.835,08

2017 N 30545106 4310 21000

ARC

12017000026841/1

3.635,08

2017 N 30545106 4310 21000

RC (C-)

12017000026819/1

1.200,00

2017 N 30616000 1700 21000

RC

12017000010271/1

1.000,00
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2017 N 30616000 1700 21000

ARC

12017000026835/1

750,00

2017 N 30616000 1700 21000

RC (C-)

12017000026815/1

250,00

2017 N 40959015 9240 21000

RC

12017000010278/1

11.000,00

2017 N 40959015 9240 21000

ARC

12017000026844/1

1.000,00

2017 N 40959015 9240 21000

RC (C-)

12017000026821/1

10.000,00

2017 N 40959087 3271 21000

RC

12017000010273/1

1.000,00

2017 N 40959087 3271 21000

ARC

12017000026837/1

1.000,00

2017 N 51014034 3202 21000

RC

12017000010282/1

4.591,12

2017 N 51014034 3202 21000

ARC

12017000026836/1

3.091,12

2017 N 51014034 3202 21000

RC (C-)

12017000026816/1

1.500,00

2017 N 51121000 3400 21000

RC

12017000010275/1

9.771,58

2017 N 51121000 3400 21000

ARC

12017000026840/1

7.271,58

2017 N 51121000 3400 21000

RC (C-)

12017000026818/1

2.500,00

2017 N 51220000 3301 21000

RC

12017000010274/1

15.000,00

2017 N 51220000 3301 21000

RC (C-)

12017000026817/1

10.000,00

2017 N 51220000 3301 21000

ARC

12017000026839/1

5.000,00

2017 N 61412032 231002 21000

RC

12017000010279/1

1.112,00

2017 N 61412032 231002 21000

RC (C-)

12017000026822/1

1.000,00

2017 N 61412032 231002 21000

ARC

12017000026845/1

112,00

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.
TERCER.- REQUERIR a l’ empresa MEDIA MUSIC IMPORT SL, amb NIF B62647177 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.
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a tots els candidats i licitadors d’ aquest contracte amb
la relació de recursos que poden interposar així com també al cap Infraestructures del
Departament de Protocol i Relacions Institucionals, al director del Gabinet d’ Alcaldía i
Comunicació (P. Res. 20/01/2016) i i als Departaments de Tresoreria i Intervenció Municipals.
CINQUÈ.- 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.
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SISÈ.- 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, la Junta de Govern Local RESOL d’acord
amb la proposta precedent, i disposa que es comuniqui als Departaments municipals
corresponents per al seu respectiu coneixement i efectes.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
5. Aprovació de l'ordre de continuitat de la prestació dels serveis de gestió i
funcionament de les escoles bressol municipals de Badalona pel termini aproximat de
dos mesos (01-09-2017 a 31-10-2017) termini que es preveu fi tramit exp 31/OBR-11/17
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Aprovació de l’ ordre de continuïtat de la prestació dels serveis de gestió i
funcionament de les escoles bressol municipals Ralet Ralet, Nero Nas, Pam i Pipa, Uni Dori i
Virolet de Badalona per part de l’actual prestatari d’ aquests serveis pel termini aproximat de
dos mesos a comptar del dia 01/09/2017 i fins el dia 31/10/2017, ambdós dies inclosos, termini
en què es preveu que es resolgui l’ expedient de contractació que s’ està tramitant en paral·lel a
aquest amb el número 31/OBR- 11/17 per tal d’ adjudicar dits serveis.
Òrgan que resol: La Junta de Govern Local
Caràcter: Exhaureix la via administrativa.
Expedient número: 20/OBR- 6/14
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Antecedents
1. En data 22 d’octubre de 2014 l’Ajuntament de Badalona i l’empresa CLECE, SA amb NIF
A80364243 van subscriure el contracte de gestió - mitjançant concessió - de les escoles
bressol municipals de Badalona: Ralet Ralet, Nero Nas, Pam i Pipa, Uni Dori i Virolet, per una
durada de dos anys (entenent-se per aquests els cursos escolars 2014-2015 i 2015-2016) a
comptar del dia 1 de novembre de 2014, prorrogable de mutu acord per un any més (curs
escolar 2016-2017).
2. En sessió ordinària de data 6 de juny de 2016, la Junta de Govern Local d’ aquesta
corporació adoptà, entre d’ altres, l’ acord que es transcriu literalment a continuació:
“PRIMER: APROVAR LA PRÒRROGA pel termini d’ un any més, concretament pel període
comprès de l’1 de setembre de 2016 al 31 d’agost de 2017 (curs escolar 2016-2017) del
contracte subscrit en data 22 d’octubre de 2014 entre l’Ajuntament de Badalona i l’empresa
CLECE SA amb NIF A80364243 a resultes de la tramitació de l’ expedient indexat amb el
número 20/OBR-6/14 relatiu al servei de gestió i funcionament, mitjançant concessió
administrativa, de les escoles bressol municipals de Badalona: Ralet ralet, Nero nas, Pam i
pipa, Uni dori i Virolet, d’acord amb les mateixes condicions que resultaren adjudicades i amb
els termes que s’ exposen en l’ informe tècnic de data 30 de març de 2016 emès pel cap de
departament d’Educació.
Amb una despesa total que es preveu que es derivi de la formalització de la pròrroga d’aquest
contracte, de conformitat amb les dades incloses en l’informe tècnic de data 30 de març de
2016, la qual s’estima en 1.609.703,77 (IVA exempt) euros, a raó de 934.126,05 euros (IVA
exempt) corresponents als ingressos per cobrament del preu públic d’escolarització, resultant
de multiplicar el preu públic vigent de 176,55€/plaça/mes per les 481 places disponibles per 11
mesos i 675.577,72 euros (IVA exempt) en concepte d’aportació municipal.”
3. En data 5 de juliol de 2016 ambdues parts contractuals van signar l’ annex al contracte que
serví per formalitzar l’ esmentada pròrroga amb efectes del dia 1 de setembre d’ enguany.
4. En data 2 de maig de 2017 el cap del Servei d’ Educació va emetre un informe tècnic de
motivació en què posà de manifest la necessitat d’ endegar un procediment administratiu per tal
de renovar el contracte relatiu a la prestació dels serveis de gestió i funcionament de les cinc
escoles (Ralet ralet, Nero nas, Pam i pipa, Uni dori i Virolet) que formen el Servei Municipal
d’Escoles Bressol de Badalona, en un únic lot, per una durada d’ un any entenent-se per
aquest el curs escolar 2017-2018 amb possibilitat de pròrroga per al curs 2018-2019. Aquest
informe s’ acompanyà del Plec de prescripcions tècniques particulars que es proposava per
regir dits serveis, datat del dia 24 d’ abril de 2017, d’ una providència d’ inici de l’ expedient de
la 4a tinenta d’ alcaldia, regidora de Cultura i Educació així com també d’ un informe tècnic
complementari emès a requeriment del Departament Central de Contractació en data 2 de maig
de 2017 pel cap del Servei d’ Educació sobre la justificació de la no divisió en lots de l’objecte
d’ aquest contracte i la transferència del risc operacional al concessionari en tant aquest haurà
de prestar al seu risc i ventura el servei de menjador, el d’ acollida-perllongació, la gestió d’
impagats així com també la contractació i el consum de les línies telefòniques.
5. En data 9 de juny de 2017 va tindre entrada a les dependències del Departament Central de
Contractació el document comptable de retenció de crèdit (RC) realitzat en data 8/06/2017 per
un import de 441.399,56 euros amb càrrec a l’ aplicació 2017 N 51014034 3232 22715 i amb
número d’ operació 12017000021676/1.
6. A la vista de la totalitat de la documentació tècnica a què s’ha fet més amunt referència, en
data 26 de juny de 2017 la cap del Servei de Contractació va dictar una providència d’ inici de l’
expedient administratiu corresponent 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 que proposa per regir dita prestació de serveis així com també l’
informe jurídic que l’ acompanyava.
7. 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, essent informat pel
secretari general en data 26 de juny de 2017 i per l’interventor general en data 10 de juliol de
2017 posant de manifest aquest darrer mitjançant informe que obra en l’ expedient el que es
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transcriu literalment, en part suficient, a continuació: “(...) i vist pel que respecte a la tramitació
de l’ expedient es proposa la tramitació urgent (...), s’ ha de posar de manifest per aquesta
Intervenció que, tot i compartir la necessitat i conveniència d’ iniciar la prestació del servei d’
escoles bressol a data 1 de setembre o a la data més propera, no es comparteix la demora o
manca de justificació de tramitació de l’ expedient amb major celeritat o planificació de terminis,
tenint en compte la data de finalització del contracte vigent.”
8. En data 12 de juliol de 2017 l’ alcaldessa de la corporació, per avocació de competències
delegades en la Junta de Govern Local, adoptà, entre d’ altres, 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 31/OBR- 11/17
corresponent al contracte de concessió administrativa per a la gestió i funcionament de les
escoles bressol municipals següents: Ralet ralet, Nero nas, Pam i pipa, Uni dori i Virolet, en un
únic lot, per una durada d’ un any entenent-se per aquest el curs escolar 2017-2018 amb
possibilitat de pròrroga per al curs escolar 2018-2019, i amb un pressupost màxim de licitació
de 1.868.551,60 € (IVA exempt).
Les cinc escoles bressol a què s’ha fet referència tenen un total de 480 places escolars, a raó
del detall que hi figura a continuació:
1. Escola bressol Ralet ralet, situada a l’ Avinguda del Marquès de Mont-roig, 170-172, amb
una oferta de 52 places escolars.
2. Escola bressol Nero nas, situada al carrer de Londres 12-18, amb una oferta de 107 places
escolars.
3. Escola bressol Virolet, situada al carrer Molí de la Torre, 169, amb una oferta de 107 places
escolars.
4. Escola bressol Uni dori, situada al passeig d’Olof Palme, 15, amb una oferta de 107 places
escolars.
5. Escola bressol Pam i pipa, situada al carrer Pau Picasso, s/n amb una oferta de 107 places
escolars.
TERCER.- PROCEDIR a l’ obertura del procediment obert d’ adjudicació d’ aquest contracte
mitjançant tramitació urgent, segons allò previst als articles 112, 150 i 157 del RDL 3/2011, de
14 de novembre, pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
QUART.- ATENDRE la despesa que es derivi d’aquesta contractació per a l’ any 2017, la qual
s’ estima en 441.399,56 euros (IVA exempt) amb càrrec a l’ aplicació 2017 N 51014034 3232
22715 del pressupost municipal vigent, amb número d’ operació 12017000021676/1.
Quant a la despesa que se’ n derivi d’ aquest contracte per a les futures anualitats que
comprengui la seva execució, així com la seva pròrroga, cas d’ acordar-se aquesta,
SOTMETRE-LA a la condició suspensiva de l’ existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos municipals corresponents a aquelles anualitats, per atendre el seu pagament,
d’acord amb el que disposen els articles 110.2 del TRLCSP i l’article 174 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del
contracte o contractes 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-lo/s.
CINQUÈ.- PROCEDIR A LA PUBLICACIÓ al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en el
termini de 20 dies hàbils de conformitat amb el que estableix l’article 232.2 del Decret 179/1995
de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d‘obres activitats i serveis dels ens locals, i
simultàniament PUBLICAR L’ ANUNCI DE LICITACIÓ per aquesta contractació en el
BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA i en el PERFIL DE CONTRACTANT
d’ aquest Ajuntament, amb les condicions i terminis establerts als articles 126, 142 i 143
del TRLCSP. (…)”
9. En compliment de l’ acord cinquè abans transcrit, en data 20 de juliol de 2017 es publicaren
els anuncis de la licitació d’ aquest contracte tant al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(números de registre 022017014339 i 022017014338) com en el Perfil de Contractant d’ aquest
Ajuntament establint-se com a data límit de presentació de proposicions el dia 21 d’ agost de
2017, aquest dia inclòs, fins a les 13.30 hores. Finalitzat l’ esmentat termini, en data 13 de
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setembre de 2017 s’ ha dut a terme la primera sessió de la Mesa de Contractació l’ objecte de
la qual el constituí la proclamació dels candidats admesos a la licitació de referència i l’
obertura dels sobres B (el contingut dels quals són les ofertes tècniques) de la seva respectiva
proposició. Actualment l’ esmentat procediment es troba en fase de valoració d’ aquestes
ofertes per part dels membres integrants del Comité d’ Experts designat a la clàusula 6.2.2 del
PCAP.
10. Figura en l’ expedient administratiu de referència:
- Informe tècnic emès en data 28 de juny de 2017 pel cap del Departament d’ Educació amb el
vistiplau del cap del Servei d’ Educació en què ja es posava de manifest, entre d’ altres, el
següent: “En el supòsit de que la tramitació del concurs per adjudicar el contracte de gestió del
Servei Municipal d’ Escoles Bressol s’ allargui més enllà del 31 d’ agost de 2017, per no
originar perjudici als ciutadans usuaris i les seves famílies, fora convenient establir la pròrroga
forçosa d’ aquest servei que està prestant l’ actual concessionari: l’ empresa CLECE SA, amb
NIF A80364243”.
- Informe tècnic complementari de data 14 de juliol de 2017 emès pel cap del Departament d’
Educació en què es posa de manifest, entre d’ altres: “ Donat que es veu del tot impossible
adjudicar l’ esmentat contracte abans del començament del curs 2017-2018, es veu la
necessitat de declarar l’ ordre de continuitat del contracte actual per un període no inferior als
dos mesos (…) de l’ 1 de setembre de 2017 al 31 d’ octubre de 2017.(...) Caldria alliberar, de la
retenció efectuada al seu moment, l’ import de la part proporcional (la meitat) al període afectat
per l’ ordre de continuitat i poder així atendre la despesa pertinent. Aquest import que es pot
alliberar per l’ establiment del període de dos mesos d’ ordre de continuitat s’ estableix en
220.699,78 €, quantitat que cal retornar a la partida 51014034/3232/22715 del pressupost
municipal vigent.”
- Certificat emès per la secretària de la Comissió de Seguiment del contracte de referència amb
el vistiplau de la presidenta d’ aquesta Comissió de data 18 de juliol de 2017 en què es posa de
manifest la conformitat de l’ empresa CLECE SA amb la pròrroga forçosa/ordre de continuitat
dels serveis que actualment està prestant mentrestant no en resulti un altre escollit
adjudicataria arran la tramitació de l’ expedient 31/OBR-11/17.
11. En sessió de data 24 de juliol de 2017 la Junta de Govern Local va prendre nota dels
acords adoptats per l’alcaldessa -per avocació de competències- relatius a l’ aprovació d’
aquesta licitació i aprovà, entre d’ altres, alliberar part del crèdit compromès en l’expedient de
contractació 31/OBR-11/17, i més concretament, l’ import de 220.699,78 euros de la RC
(retenció de crèdit) efectuada en data 8 de juny de 2017 per un import total de 441.399,56
euros (IVA exempt) amb càrrec a l’ aplicació 2017 N 51014034 3232 22715 del pressupost
municipal vigent, amb número d’ operació 12017000021676/1 per tal de poder tramitar la
pròrroga forçosa o la continuitat en la prestació dels serveis per part del contractista sorgit arran
la tramitació de l’ expedient 20/OBR-6/14 pel termini de dos mesos més, això és des del dia 1
de setembre de 2017 fins el dia 31 d’ octubre de 2017, ambdós dies inclosos, i mentrestant no
en resulti un nou adjudicatari arran la tramitació urgent de l’ expedient 31/OBR-11/17, atès que
no existeix altra disponibilitat pressupostària adequada ni suficient per atendre el seu pagament
12. En data 4 d’ agost de 2017 es va incorporar en l’ expedient de referència, document
comptable A realitzat en data 03/08/2017 amb el número d’ operació 12017000028744/1 per un
import de 180.233,54 euros, amb càrrec a la partida pressupostària número 51014034-323222715 del pressupost municipal vigent, que ha de servir per atendre la despesa que s’ estima
que se’n derivi del període de la continuitat en la prestació dels serveis per part de CLECE SA
que ha estat proposat. Aquest document s’ acompanya d’ un informe tècnic complementari
emès en data 17 de juliol de 2017 pel cap del Servei d’ Educació en què es justifica l’ import pel
qual s’ ha fet el document comptable A (autorització de despesa).
13. En data 4 de setembre de 2017 el Servei de Contractació va emetre un informe jurídic la
fonamentació del qual, es transcriu, en part suficient, literalment, a continuació:
“1. Consta en l’expedient administratiu de referència informe del cap del Departament d’
Educació amb el vistiplau del cap del Servei d’ Educació de data 28 de juny de 2017 en què es
posa de manifest la necessitat de donar continuïtat a la prestació dels serveis de gestió i
funcionament de les escoles bressol municipals de Badalona per part de l’ empresa CLECE SA
(contractista a resultes de la tramitació de l’ expedient 20/OBR-6/14 fins el dia 31/08/2017) a
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comptar del dia 1 de setembre de 2017 i mentrestant no es resulti un nou adjudicatari arran la
tramitació de l’ expedient 31/OBR-11/17, per tal de no originar perjudici als ciutadans usuaris i
les seves famílies.
2. Tanmateix es constata la impossibilitat en el temps d’arbitrar jurídicament aquesta continuïtat
a través d’un contracte negociat o d’altres solucions jurídiques, mentre duren els tràmits
licitatoris del nou contracte; si bé s’ha de posar de manifest que aquesta circumstància es
produeix atesa la data de la proposta, sense que es constati la concurrència de cap causa
sobrevinguda i imprevisible que impedeixi haver previst amb anterioritat la licitació per tal
d’ajustar els terminis a la finalització del contracte vigent.
3. L’article 235 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el ROAS preveu l’obligació
del contractista de continuar prestant el servei fins que un altre se’n faci càrrec de la seva
gestió. Aquest article es refereix als contractes de gestió de serveis públics, com és el present
supòsit i habilita a continuar amb la prestació dels serveis objecte del contracte amb el mateix
contractista un cop exhaurit el termini contractual previst amb la finalitat de protegir la
continuïtat dels serveis públics gestionats a través de contractes (gestió indirecta) en la recerca
d’una solució que obeeix en tot cas al principi d’economia administrativa i a l’interès municipal
que es concreta en la necessitat de continuar amb la prestació dels serveis de gestió i
funcionament d’ escoles bressol municipals mentrestant no es produeixi l’adjudicació del nou
contracte que es troba en licitació.
4. La continuïtat proposada està prevista, a més, a la prescripció 14.1.5 del plec de
prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest contracte, el contingut de la qual es
transcriu literalment a continuació: “5. En cas d’ extinció normal del contracte, el concessionari
ha de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la seva gestió o aquesta sigui asumida
directament per l’ Ajuntament.”
5. Consta en l’ expedient de contractació de referència documentació acreditativa del
compliment del tràmit preceptiu d’audiència prèvia al actual prestatari d’aquest servei, l’ entitat
CLECE SA (certificat emès per la secretària de la Comissió de Seguiment del contracte de
referència amb el vistiplau de la presidenta d’ aquesta Comissió de data 18 de juliol de 2017).
(…)”
14.De conformitat amb allò previst a l’ article 214 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març pel
qual s’aprovà el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de l’ expedient així
format se’n va donar tramesa al Departament d’ Intervenció Municipal el propassat 4 de
setembre, emetent-se per part de l’ interventor un informe en data 13 de setembre de 2017 la
conclusió del qual – amb els termes a què ja es feia referència en l’informe jurídic abans
esmentat - es transcriu literalment a continuació:
“ (...) Es per això que de conformitat amb els motius exposats, aquesta Intervenció es ratifica en
el contingut de la Nota d’ Intervenció de data 10 de juliol abans esmentada, no considerant
justificada legalment de manera suficient en els informes del Departament d’ Educació, la
demora en la tramitació de l’ expedient amb major celeritat i planificació de terminis que ha
donat motiu a la tramitació de la present continuïtat, ni la data prevista per a la finalització de la
pròrroga que ara es proposa aprovar, en tant que si bé en algun dels informes es planteja per
un termini de dos mesos, en altre document de l’ expedient s’ indica que la previsió de pròrroga
és de tres mesos.
Tot això sense perjudici de la resolució que s’ adopti per l’òrgan competent sobre la continuïtat
del servei objecte de l’ expedient.”
Fonaments jurídics
1. La continuïtat en la prestació dels serveis que constitueix l’ objecte d’ aquest document, tot i
no haver-se tramitat amb la suficient antelació sense que es constati la concurrència de cap
causa sobrevinguda i imprevisible que impedeixi haver previst amb anterioritat la licitació per tal
d’ajustar els terminis a la finalització del contracte vigent – com es posa de manifest en
l’informe jurídic emès pel Servei de Contractació en data 4 de setembre de 2017 i amb els
mateixos termes, en l’informe de l’interventor de data 13 de setembre de 2017 - cal significar
que es troba regulada de forma expressa tant en l’article 235 del Decret 179/1995 de 13 de
juny, pel qual s’aprova el ROAS com en la prescripció 14.1.5 del plec de prescripcions
tècniques particulars regulador d’ aquest contracte: “5. En cas d’ extinció normal del contracte,
el concessionari ha de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la seva gestió o
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aquesta sigui asumida directament per l’ Ajuntament.” en la recerca d’una solució que obeeix
en tot cas al principi d’economia administrativa i a l’interès municipal que es concreta en la
necessitat de continuar amb la prestació dels serveis de gestió i funcionament d’ escoles
bressol municipals mentrestant no es produeixi l’adjudicació del nou contracte que es troba
actualment en fase de valoració de les ofertes tècniques per part dels membres integrants del
Comité d’ Experts i que segons consta acreditat documentalment en l’ expedient de referència,
s’ ha donat audiencia a l’ actual prestatari d’ aquests serveis posant de manifest aquest la seva
conformitat en la continuitat proposada.
2. De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona del TRLCSP i el cartipàs
municipal vigent l’òrgan competent per resoldre aquesta proposta de continuïtat 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.
3. 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 i sens perjudici d’ allò exposat pel Servei de Contractació d’ aquest
Ajuntament i per l’interventor general en els seus respectius informes i a instàncies del
Departament tècnic municipal promotor, gestor i responsable del contracte de referència, per
les raons d’ interés públic exposades de necessitat de continuar el servei i a l’ empara d’ allò
previst a l’ article 235. a) del ROAS i a la prescripció 14.1.15 del plec de prescripcions
tècniques particulars regulador d’ aquest contracte, proposo al tercer tinent d’ alcalde, regidor
de l’ Ambit de Badalona Democràtica que inclogui a l’ordre del dia de la propera sessió de la
Junta de Govern Local, per la seva ulterior resolució, si s’escau, la següent proposta:
PRIMER.- APROVAR la continuïtat en la prestació dels serveis de gestió i funcionament de les
escoles bressol municipals Ralet Ralet, Nero Nas, Pam i Pipa, Uni Dori i Virolet de Badalona
per part de l’actual prestatari d’ aquests, l’ empresa CLECE SA, pel termini aproximat de dos
mesos a comptar del dia 01/09/2017 i fins el dia 31/10/2017, ambdós dies inclosos, termini en
què es preveu que es resolgui l’ expedient de contractació que s’ està tramitant en paral·lel a
aquest amb el número 31/OBR- 11/17 per tal d’ adjudicar-los, en les mateixes condicions
definides en l’ Acord de la Junta de Govern Local de data 29 de desembre de 2016, en els
apartats relatius a la modificació d’ aquest contracte per l’aplicació del nou preu públic abonat
per les famílies en un sistema de tarifació social i fins que en resulti escollit un adjudicatari
arran la tramitació de l’ expedient 31/OBR-11/17.
SEGON.- ATENDRE l’ import de 180.233,54 euros amb càrrec a la partida pressupostària
número 51014034-3232-22715 del pressupost municipal vigent (document comptable A
realitzat en data 03/08/2017 amb el número d’ operació 12017000028744/1), import que ha de
servir per atendre la despesa que s’ estima que se’n derivi del període de la continuitat (de l’ 1
de setembre de 2017 al 31 d’ octubre de 2017, ambdós dies inclosos) en la prestació dels
serveis de referència per part de CLECE SA.
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ empresa CLECE SA i COMUNICAR-LA al cap del
Servei d’ Educació, a Tresoreria, a la Intervenció municipal i a la Secretaria General.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 88.5 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’ octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la Junta de Govern Local RESOL d’acord
amb la proposta precedent, i disposa que es comuniqui als Departaments municipals
corresponents per al seu respectiu coneixement i efectes i a l’interessat amb la relació de
recursos que pot interposar.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
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6. Donar compte de la resolució del TCCSP de desestimació del recurs especial de
contractació de Pro-Activa Serveis Aquàtics SL i aixecament de la mesura provisional de
suspensió de la licitació i renuncia a la celebració del contracte.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Donar compte de la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
de desestimació del recurs especial en matèria de contractació interposat per PROACTIVA
SERVEIS AQUÀTICS S.L. i aixecament de la mesura provisional de suspensió del procediment
licitatori, i renuncia a la celebració del contracte de serveis de vigilància, salvament i
socorrisme, així com també d’ acompanyament a l’ aigua de persones amb mobilitat reduïda a
les platges del terme municipal de Badalona durant la temporada 2017 i amb previsió de
pròrroga per a la temporada 2018.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Expedient: 16/OBR- 7/17
Antecedents i fonaments jurídics
1. L’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Badalona, mitjançant resolució de data 27 de
març de 2017, va acordar, entre d’ altres, aprovar l’expedient de contractació, mitjançant
procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada dels serveis de vigilància, salvament i
socorriste, així com també acompanyament a l’ aigua de persones amb mobilitat reduïda, a les
platges del terme municipal de Badalona, per a les temporades 2017 i amb previsió de pròrroga
per a la temporada 2018, per un valor estimat de 341.596,00 euros, IVA exclòs (Exp.:16/OBR7/17)
2. El procediment escollit per l’adjudicació del present contracte de serveis és l’obert, de
conformitat amb l’article 138.2 i concordants 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 endavant,
TRLCSP), subjecte a regulació harmonitzada atesa la categoria del mateix, per disposició de
l’art. 13.1 de l’esmentat Text Refós.
3. Per disposició de l’art. 40.1.b del TRLCSP, contra els actes derivats del present procediment
es pot interposar, amb caràcter potestatiu, el recurs especial en matèria de contractació previst
en els articles 40 i concordants de l’ esmentat Text Refós davant el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya en el termini de 15 dies hàbils des
de la remissió de la notificació de l’acte impugnat.
4. L’esmentada licitació va ser anunciada 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, finalitzant el termini
de presentació de proposicions el dia 12 de maig de 2017 a les 13.30 hores.
5. Per escrits presentats en data 3 de maig de 2017 davant d’aquest Ajuntament ( NRGE
13319); i en la mateixa data davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, (NREG
0903E/181/2017) per la representació de la societat mercantil PROACTIVA SERVEIS
AQUÀTICS S.L. s’anuncia i s’interposa respectivament recurs especial en matèria de
contractació previst en els arts. 40 i concordants del TRLCSP, contra els plecs de
prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que regeixen la present
licitació.
6.La recurrent fonamenta el seu recurs en l’argument que transcribim literalment a continuació:
“Els plecs no esmenten l’obligació de subrogació del personal, i ni tan sols adjunten informació
respecte al personal a subrogar; incomplint el deure d’informació de l’art. 120 TRLCSP)
A més de legalment, existeix obligació convencional de subrogar, d’acord amb l’art, 25 del
Conveni estatal d’instal·lacions esportives i gimnasos (s’adjunta resolució de la CCNCC
justificant que és d’aplicació a l’activitat)”
7. Mitjançant Resolució de data 10 de maig de 2017 el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic (en endavant, TCCSP) acorda la mesura provisional consistent en la suspensió del
procediment licitatori mentrestant duri la substanciació del recurs.
8. Mitjançant Resolució del tercer tinent d’alcalde, regidor de l’Àmbit de Badalona Democràtica,
de data 24 de maig de 2017, ratificat i convalidat per Resolució de l’alcaldessa de data 26 de
maig de 2017, es va aprovar l’expedient de contractació dels serveis de vigilància, salvament i
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socorrisme, així com també d’ acompanyament a l’ aigua de persones amb mobilitat reduïda a
les platges del terme municipal de Badalona durant la temporada 2017, a adjudicar mitjançant
procediment negociat -sense anuncis de licitació- per raons d’imperiosa urgència d’acord amb
el que preveu l’art. 170 e) del TRLCSP; procediment que es tramità per causa i com a
conseqüeència de la suspensió del procediment acordada pel TCCSP del procediment licitatori
impugnat (Exp. 16/OBR-7/17), essent que els serveis de vigilancia, salvament i socorrisme a
les platges són de prestació obligatòria per l’Ajuntament a partir del dia 10 de juny de 2017,
d’acord amb l’autorització de la distribució dels serveis de temporada en Domini Públic
Marítimo-Terrestre per a les temporades 2017-2021 aprovada per Resolució de 6 d’abril de
2017,del Departament de Territori i Sostenibilitat, (Pla d’Usos de les platges de Badalona)
9. Efectuats els tràmits licitatoris, mitjançant Resolució de l’alcaldessa de data 16 de juny de
2017, es va procedir a l’adjudicació del referit contracte a favor de la proposició presentada per
l’empresa EMERGENCIES SETMIL SL.
10. Mitjançant resolució de data 20 de juliol de 2017, el TCCSP va resoldre DESESTIMAR el
recurs especial en matèria de contractació interposat per PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS
S.L. assumint integrament l’argumentació invocada per aquest Ajuntament en oposició al
recurs, per entendre que no s’aprecia l’existència de l’obligació de subrogar personal derivada
de cap títol:
-Ni per aplicació de l’art. 44 de l’Estatut dels Treballadors, per entendre que no s’acrediten els
supòsits de successió empresarial que fonamentarien la seva operativitat.
-Ni per aplicació de les disposicions del III Conveni col·lectiu estatal d’instal·lacions esportives i
gimnasos (publicat per Resolució de data 19 de setembre de 2014 en el BOE de 2 d’octubre de
2014), per entendre que no ha existit continuïtat en la prestació de serveis des de setembre de
2016, essent que des d’aquesta data no hi personal adscrit a cap prestació vinculada a la
vigilancia, salvament i socorriste a les platges de Badalona des de l’esmentada data, ni de cap
empresa ni del titular del servei. Per tant estem en un supòsit de tancament de l’activitat, per
finalització de la temporada, i que tanmateix coincideix amb la finalització de la relació
contractual. Així, es produeix el supòsit de no aplicabilitat de la regla general de subrogació del
personal prevista en la clàusula 25 del conveni.
El que fa decaure l’obligació de l’òrgan de contractació prevista en l’art. 120 TRLCSP,
d’incloure la relació de personal a subrogar en aquest contracte; confirmant, amb la
desestimació del recurs, la validesa de l’aprovació dels plecs de condicions (plec de
prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars) reguladors de l’esmentada
contractació.
11. En l’esmentada resolució el TCCSP disposa l’aixecament de la mesura provisional de
suspensió, per la qual cosa, seria procedent continuar amb els tràmits licitatoris del referit
contracte
12. Atès el temps transcorregut, ja no resulta ni jurídicament ni tècnicament viable continuar
amb la licitació del contracte que ha estat objecte de recurs, atès que
a)S’ha adjudicat un contracte d’acord amb el procediment negociat per raons d’imperiosa
urgència, atesa la necessitat d’aquest Ajuntament de prestar un servei que li és legalment
obligatori, i que abasta l’àmbit temporal del contracte impugnat, és a dir, la temporada de
platges de 2017; i per tant, és improcedent, antieconòmic i vulneraria els drets del contractista
invocar la resolució d’aquest contracte.
b)Els tràmits licitatoris, en cas de ser represos, finalitzarien un cop conclosa la temporada del
platges de 2017; i per tant, desapareix la causa del contracte; essent clar que, si no hi ha
contracte pel període inicial, difícilment es pot adequar a dret acordar la pròrroga prevista per a
la temporada de 2018
c)Tampoc és procedent reajustar les anualitats del contracte ni el seu termini, que no té
caràcter plurianual i que s’exhaureix en l’exercici de 2017; per la qual cosa no és d’aplicació
l’art.96 de RD 1098 /2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques
13. És per tot l’exposat que existeixen raons d’interès públic que fonamenten, a criteri de qui
subscriu, acordar la renúncia del contracte de conformitat amb el que disposa l’art. 155.3 del
TRLCSP per les raons d’interès públic a què s’ha fet referència en l’ antecedent/fonament
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precedent, podent-se licitar novament els serveis que constitueixen l’ objecte d’ aquest
contracte quan aquestes circumstàncies desapareguin.
14. En data 7 de setembre de 2017 l’ interventor general ha emès un informe del següent tenor
literal:
“Vista la documentació obrant a l’ expedient referenciat tramès a aquesta Intervenció a efectes
del seu coneixement, es retorna al Departament gestor sense fiscalitzar atès que no genera
contingut econòmic per l’ Ajuntament.
D’ altra banda es fa constar que es considera convenient procedir a registrar d’ entrada al
Registre General de l’ Ajuntament la resolució 115/2017 adoptada pel Tribunal Català de
Contractes en data 20 de luliol d’ enguany que figura en l’ expedient.”
15. Atenent les seves recomanacions, en data 15 de setembre de 2017 l’ esmentada resolució
ha estat registrada al Registre General d’ aquest Ajuntament amb el número 25507.
16. L’ òrgan competent per resoldre aquest expedient és la Junta de Govern Local d’ acord
amb el cartipàs municipal vigent.
17. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tercer tinent d’ alcalde, regidor de l’ Ambit de Badalona Democràtica que n’ ordeni la inclusió a
l’ordre del dia de la Junta de Govern Local, per la seva ulterior resolució, si s’ escau, la següent
proposta:
PRIMER.- DONAR COMPTE de la Resolució de data 20 de juliol de 2017 del Tribunal Català
de Contractes del Sector Públic (en endavant, TCCSP), la qual ha estat registrada al Registre
General d’ aquest Ajuntament en data 15 de setembre de 2017 amb el número 25507 per la
qual
ha DESESTIMAT el recurs especial en matèria de contractació interposat per
PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L. contra els plecs que regeixen la licitació del contracte
de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, així com també d’ acompanyament a l’ aigua
de persones amb mobilitat reduïda a les platges del terme municipal de Badalona durant la
temporada 2017 i amb previsió de pròrroga per a la temporada 2018 (Exp.:16/OBR-7/17);
resolució que ha dictat assumint integrament l’argumentació invocada per aquest Ajuntament
en oposició al recurs, per entendre que no s’aprecia l’existència de l’obligació de subrogar
personal derivada de cap títol:
-Ni per aplicació de l’art. 44 de l’Estatut dels Treballadors), per entendre que no s’acrediten els
supòsits de successió empresarial que fonamentarien la seva operativitat.
-Ni per aplicació de les disposicions del III Conveni col·lectiu estatal d’instal·lacions esportives i
gimnasos (publicat per Resolució de data 19 de setembre de 2014 en el BOE de 2 d’octubre de
2014), per entendre que no ha existit continuïtat en la prestació de serveis des de setembre de
2016, essent que des d’aquesta data no hi personal adscrit a cap prestació vinculada a la
vigilancia, salvament i socorrisme a les platges de Badalona des de l’esmentada data, ni de cap
empresa ni del titular del servei. Per tant estem en un supòsit de tancament de l’activitat, per
finalització de la temporada, i que tanmateix coincideix amb la finalització de la relació
contractual. Així, es produeix el supòsit de no aplicabilitat de la regla general de subrogació del
personal prevista en la clàusula 25 del conveni.
El que fa decaure l’obligació de l’òrgan de contractació prevista en l’art. 120 TRLCSP,
d’incloure la relació de personal a subrogar en aquest contracte; confirmant, amb la
desestimació del recurs, la validesa de l’aprovació dels plecs de condicions (plec de
prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars) reguladors de l’esmentada
contractació.
SEGON.- DONAR COMPTE de l’aixecament de la mesura provisional de suspensió del
procediment licitatori efectuada pel TCCSP en la resolució esmentada.
TERCER.- De conformitat amb el que disposa l’art.155.3 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,
s’acorda la RENÚNCIA a la celebració del contracte de serveis de vigilància, salvament i
socorrisme, així com també d’ acompanyament a l’ aigua de persones amb mobilitat reduïda a
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les platges del terme municipal de Badalona durant la temporada 2017 i amb previsió de
pròrroga per a la temporada 2018 (Exp.:16/OBR-7/17), per causa i com a conseqüència de les
següents raons d’interès públic, ja que atès el temps transcorregut, ja no resulta ni
jurídicament ni tècnicament viable continuar amb la licitació del contracte que ha estat objecte
de recurs, donat que:
a)S’ha adjudicat un contracte d’acord amb el procediment negociat per raons d’imperiosa
urgència, atesa la necessitat d’aquest Ajuntament de prestar un servei que li és legalment
obligatori, i que abasta l’àmbit temporal del contracte impugnat, és a dir, la temporada de
platges de 2017; i per tant, és improcedent, antieconòmic i vulneraria els drets del contractista
invocar la resolució d’aquest contracte.
b)Els tràmits licitatoris, en cas de ser represos, finalitzarien un cop conclosa la temporada del
platges de 2017; i per tant, desapareix la causa del contracte; essent clar que, si no hi ha
contracte pel període inicial, difícilment es pot adequar a dret acordar la pròrroga prevista per a
la temporada de 2018
c)Tampoc és procedent reajustar les anualitats del contracte ni el seu termini, que no té
caràcter plurianual i que s’exhaureix en l’exercici de 2017; per la qual cosa no és d’aplicació
l’art.96 de RD 1098 /2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques
Per tot l’exposat, els serveis objecte d’ aquest contracte es podran licitar novament quan
aquestes circumstàncies desapareguin; tot això de conformitat amb el que preveu l’ article
155.3 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
QUART.- COMUNICAR la renúncia al contracte a la Comissió Europea, atès que el mateix va
ser objecte de publicitat en el DOUE, de conformitat amb el que disposa l’art. 155.1 del
TRLCSP
CINQUÈ.- PUBLICAR els presents acords al DOUE, al BOE i al perfil de contractant d’ aquest
Ajuntament; notificar-los a l’ interessat (PRO-ACTIVA SERVEIS AQUATICS SL) amb la relació
de recursos que pot interposar i comunicar-los al Departament de Protecció Civil, al Servei de
la Guàrdia Urbana i a l’ Intervenció municipal, per al seu respectiu coneixement i efectes.
Els regidors resten assabentats de la precedent resolució.
7. Aprovar l'adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació de 615 ordinadors
personals i 40 ordinadors portàtils per renovar el parc informàtic de l'Ajuntament de
Badalona.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Aprovació de l’ adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació de 615
ordinadors personals i 40 ordinadors portàtils per a renovar el parc informàtic de l’ Ajuntament
de Badalona.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Expedient: 5/OBR- 2/17
Antecedents
1.- En data 30 de gener de 2017 la cap del Departament de Sistemes i Tecnologies de la
Informació va emetre un informe tècnic en què posà de manifest, entre d’ altres, la necessitat
d’iniciar la tramitació d’ un expedient administratiu en ares a contractar el subministrament i la
instal·lació de 615 ordinadors personals (585 ordinadors personals de sobretaula, 300 dels
quals han d’ incloure llicències Software Microsoft System Center Configuration Manager 2012
o superior i 30 ordinadors tipus Workstation, específics per autoedició) i 40 ordinadors portàtils
per a renovar el parc informàtic de l’ Ajuntament de Badalona.
La necessitat de dur a terme aquesta contractació ve justificada, amb els termes de l’ esmentat
informe, pel fet que és necessari substituir uns 600 ordinadors aproximadament dels què
disposa l’ Ajuntament que tenen una durada de vida de més de 9 anys, aspecte que dificulta el
treball diari dels treballadors municipals que en fan ús d’ aquests.
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2.- Aquest informe s’ acompanyava del plec de prescripcions tècniques particulars que es
proposava per regir aquest contracte, emès en la mateixa data per la cap abans referenciada i
pel cap del Departament de Compres.
3.- A la vista de la documentació tècnica antecedent, la cap del Servei de Contractació va dictar
en data 1 de febrer de 2017 una providència d’inici d’ un expedient administratiu de tipus obert i
harmonitzat per tal d’ adjudicar el contracte de referència d’ acord amb les condicions de
realització del subministrament i característiques tècniques mínimes previstes per aquests
articles en el plec de prescripcions tècniques particulars que es proposa per regir-lo (en
endavant, PPTP) i la lletrada 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 un informe jurídic que l’ acompanyava.
4.- De l’ expedient així format se’n va donar tramesa als Departaments de Secretaria General i
Intervenció Municipal per a l’ emissió dels seus preceptius informes previs en compliment del
que preveu la disposició addicional segona, punt setè del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’ aprovà el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant,
TRLCSP), essent informat favorablement en dates 1 de febrer i 1 de març de 2017,
respectivament, segons consta acreditat en l’ expedient de referència.
5.- En sessió de data 06 de març de 2017 la Junta de Govern Local aprovà, entre d’ altres, la
licitació del contracte de referència, publicant-se en data 15/03/2017 en el Perfil de Contractant
de l’ Ajuntament de Badalona.
6.- Feta aquesta publicació, el Departament de Sistemes i Tecnologies de la Informació va
detectar determinats defectes i/o mancances en la redacció del PPTP que proposava per regir
aquest contracte, defectes i/o mancances que va posar de manifest de forma expressa en un
informe que obra en l’ expedient emès en data 17 de març de 2017. Aquest informe s’
acompanya d’ un nou plec de prescripcions tècniques particulars emès en data 16/03/2017 per
la cap de l’ esmentat Departament i pel cap del Departament de Compres conjuntament.
7.- Atenent l’ exposat, la cap del Servei de Contractació va emetre un informe en data 20 de
març de 2017 en què proposà, entre d’ altres:
“Primer.- RATIFICAR LA SUSPENSIÓ DE LA LICITACIÓ disposada per Provisió del tercer
Tinent d’Alcalde – regidor de l’ Ambit de Badalona Democràtica de data 20 de març de 2017 a
la vista de l’ informe tècnic emès en data 16 de març de 2017 per una tècnica del Departament
d’ Informàtica i TIC amb el vistiplau de la cap del Departament de Sistemes i Tecnologies de la
Informació del contracte de subministrament i instal·lació de 615 ordinadors personals (585
ordinadors personals de sobretaula, 300 dels quals han d’ incloure llicències Software Microsoft
System Center Configuration Manager 2012 o superior i 30 ordinadors tipus Workstation,
específics per autoedició) i 40 ordinadors portàtils per a renovar el parc informàtic de l’
Ajuntament de Badalona, licitació aprovada en virtut de l’Acord de la Junta de Govern Local de
data 6 de març de 2017; suspensió que operarà fins a la incorporació en l’ expedient d’ un nou
plec de prescripcions tècniques particulars, la conseqüent modificació i nova aprovació dels
plecs de condicions tècniques i de clàusules administratives particulars i represa de la licitació
mitjançant el corresponent acord de l’òrgan municipal competent.
Segon.- APROVAR la modificació i/o esmena del plec de prescripcions tècniques particulars
regulador de l’ esmentat contracte, elaborant-se un de nou; tot als efectes del que es disposa
en l’art. 116 del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’ aprovà el Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
Tercer.- REPRENDRE la licitació a partir de la seva publicació en els Diaris i/o Butlletins
Oficials corresponents i en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament, de conformitat amb la
legislació en matèria de contractació i amb el que disposa el propi plec de clàusules
administratives particulars.
Quart.- PUBLICAR en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’ Estat i en el
Perfil del Contractant de l’Ajuntament la subsanació i/o esmena de les errades i/o mancances
esmentades i la represa de la licitació.”
8.- Figura també en l’ expedient provisió del regidor de l’ Àmbit de Badalona Democràtica de la
mateixa data que es pronunciava amb els mateixos termes anteriors.
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9.- En data 27 de març de 2017 es va publicar en el Perfil de Contractant d’ aquest Ajuntament
un avís per a públic coneixement de tothom en què s’ informà de la suspensió d’ aquesta
licitació fins a l’ esmena del plec de prescripcions i la seva posterior aprovació.
10.- Havent estat esmenat aquest de conformitat amb allò previst en l’ antecedent sisè
precedent, de l’ expedient així format (amb un nou plec de prescripcions tècniques particulars i
un plec de clàusules amb idèntic contingut a l’ anterior però amb data actual i posterior a l’
emissió del PPTP) 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 TRLCSP essent informat favorablement en dates 29
de març i 3 de maig de 2017, respectivament.
11.- L’ alcaldessa, per avocació de competències delegades en la Junta de Govern Local
segons Resolució de data 23/06/2015, aprovà, mitjançant resolució de data 4 de maig de 2017,
l’expedient de contractació, la licitació, la despesa i l’obertura del procediment obert
d’adjudicació d’aquest contracte, donant-se compte de l’ adopció d’ aquests acords a la Junta
de Govern Local en sessió ordinària de data 22 de maig de 2017.
12.- El dia 17 de maig de 2017 es publicà l’ anunci de licitació de l’ esmentat contracte en el
Diari Oficial de la Unió Europea (núm. 2017/S 094-185321), el dia 22 de maig de 2017 en el
Perfil de Contractant d’ aquest Ajuntament i el 27 de maig de 2017 en el Butlletí Oficial de l’
Estat número 126 (núm. Identificador BOE-B-2017-32737).
13.- En data 6 de juny de 2017 s’ inserí un avís dins l’ anunci de licitació d’ aquest contracte
publicat en el Perfil de Contractant d’ aquest Ajuntament mitjançant el qual es publicaren el plec
de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives particulars que es proposen
per regir-lo traduïts al castellà.
14.- En data 8 de juny de 2017 s’ inserí un altre avís dins l’ anunci de licitació d’ aquest
contracte publicat en el Perfil de Contractant d’ aquest Ajuntament mitjançant el qual es
publicava el plec de prescripcions tècniques particulars castellà escanejat en la seva totalitat,
havent-se detectat una errada en el publicat el dia 06/06/2017.
15.-El mateix dia s’ inserí un altre avís en el Perfil mitjançant el qual es publicava un informe
tècnic emès per la cap del cap del Departament de Sistemes i Tecnologies de la Informació en
resposta a una consulta formulada per un empresari interessat en participar en aquest
procediment en relació a les dimensions dels equips requerits.
16.- En data 19 de juny de 2017 s’ inserí un altre avís mitjançant el qual es publicava un
informe tècnic emès per la cap del cap del Departament de Sistemes i Tecnologies de la
Informació en resposta a una consulta formulada per un empresari interessat en participar en
aquest procediment en relació al nombre aproximat de les màquines a retirar així com el seu
model.
17.- Les empreses que dins del termini establert (el qual finalitzà el propassat 21 de juny de
2017 a les 13.30 hores, aquest dia inclòs) van presentar proposició (per ordre d’ entrada de la
documentació), són les següents:
1) ICOT SA
2) INFOREIN SA
3) ABAST SYSTEMS SL
18.- En la mateixa data el Sr. Alvaro Becerra Cabrera, en qualitat d’ administrador de l’
empresa HERBECON SYSTEMS SL va presentar, mitjançant correu electrònic, un escrit d’
interposició de recurs especial en matèria de contractació contra els plecs reguladors d’
aquesta contracte. De l’ expedient administratiu digitalitzat en un CD acompanyat d’ un informe
tècnic emès per la cap del Departament de Sistemes i Tecnologies de la Informació, de l’
informe OC i de la relació d’ empreses presentades en aquesta licitació se’n va donar tramesa
per part del Departament Central de Contractació al Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic en data 23 de juny de 2017.
19.- En sessió de data 6 de juliol de 2017 el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
acorda la no admissió del recurs especial en matèria de contractació a què s’ha fet referència
20.- En data 11 de juliol de 2017 s’ inserí un avís en el Perfil de Contractant d’ aquest
Ajuntament mitjançant el qual es feia pública la convocatòria de la sessió de la Mesa de
Contractació, l’ objecte de la qual el constituïa l’ obertura dels sobres A i B de les proposicions
presentades en aquesta licitació.
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21.- D’ acord amb l’ exposat, en data 17 de juliol de 2017 a les 13.00 h es reuní la Mesa de
Contractació integrada pels membres indicats en la clàusula 10 del PCAP per a l’ obertura dels
sobres A i B de les proposicions presentades per les empreses abans relacionades, adoptantse els acords que es transcriuen literalment a continuació:
“PRIMER.- ADMETRE A LA LICITACIÓ d’ aquest contracte a les tres empreses presentades:
1) ICOT SA
2) INFOREIN SA
3) ABAST SYSTEMS SL
En haver inclòs dins dels sobres A de les seves respectives proposicions degudament
complimentat el model de declaració responsable de personalitat i capacitat seguint el model
de l’ annex 3 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte així
com també la documentació tècnica relativa als equips i components que proposen
subministrar (catàlegs, fotografies i fitxes tècniques on consti la descripció dels béns oferts i la
marca o fabricant) 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.
SEGON.- 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 DELS SOBRES B de la totalitat de les
proposicions presentades i admeses a la licitació de referència, comprensius de la proposició
econòmica seguint el model de l’ annex I del plec de clàusules administratives particulars
regulador d’ aquest contracte i que són els que, amb una ponderació màxima de 100 punts, es
preveuen a la clàusula 6.2 de l’ esmentat plec, obtenint-se el resultat que hi figura en les
proposicions econòmiques que s’ insereixen com a annexos en aquesta acta, donant-se aquí
per reproduït el seu contingut.
TERCER.- DONAR TRASLLAT de la documentació inclosa dins dels sobres A i B de les
proposicions presentades i admeses en aquesta licitació al responsable del contracte a què es
refereix la clàusula 5 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest
contracte (Departament de Compres) als efectes que en faci la comprovació que els ordinadors
que proposen les empreses presentades en aquesta licitació acompleixen amb els
requeriments tècnics mínims establerts en el Plec de prescripcions tècniques particulars
regulador d’ aquest contracte i també als efectes que n’ efectuï la valoració de les ofertes
incloses dins dels esmentats sobres que hagin estat admeses, d’ acord els criteris que es
preveuen a la clàusula 6.2 de l’ esmentat plec, sobre la base de l’article 320.1 en relació amb
els 150.2 i 160.1 del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’ aprovà el Text Refós de la
Llei de contractes del sector públic.”
L’ acta corresponent a aquesta sessió de la Mesa de Contractació es va publicar en el Perfil de
Contractant de l’ Ajuntament en data 19 de juliol de 2017.
22.- En compliment de l’ acord tercer abans transcrit i a la vista de la documentació tècnica
presentada per les diverses empreses corresponent als ordinadors que proposaven
subministrar, en data 20 de juliol de 2017 la cap del Departament de Sistemes i Tecnologies de
la Informació va emetre un informe tècnic en què posà de manifest que les propostes
presentades per les tres empreses que van presentar proposició acompleixen amb les
requeriments tècnics mínims exigits en el PPTP i en la mateixa data, la cap del Departament
abans referenciada i el cap del Departament de Compres van emetre un altre informe de
valoració de les ofertes d’ aquestes tres empreses, la seva classificació d’ acord amb la
puntuació obtinguda en aplicació dels criteris de valoració pre-establerts en la clàusula 6.2 del
PCAP i de proposta d’ adjudicació a favor de la que n’ ha obtingut una major puntuació, i
consegüentment, n’ ha resultat l’ econòmicament més avantatjosa.
23.- En data 24 de juliol de 2017 es tornà a convocar la Mesa de Contractació per proposar l’
adjudicació d’ aquest contracte, adoptant-se en dita sessió els acords que es transcriuen
literalment, en part suficient, a continuació:
“PRIMER.- ADJUDICAR el contracte relatiu al subministrament i instal·lació de 615 ordinadors
personals i 40 ordinadors portàtils per a renovar el parc informàtic de l’ Ajuntament de
Badalona, a l’ empresa ICOT SA, amb NIF A43132422, en haver resultat la seva oferta l’
econòmicament més avantatjosa per aquest contracte d’acord amb l’ informe tècnic emès en
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data 20 de juliol de 2017 per la cap del Departament de Sistemes i Tecnologies de la
Informació i el cap del Departament de Compres, 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 (…)
SEGON.- COMUNICAR aquesta proposta d’adjudicació i l’ informe tècnic de valoració que li ha
servit de base a tots els candidats i licitadors, als efectes del tràmit d’audiència previ a la
resolució d’aquest procediment per l’òrgan de contractació, pel termini de dos dies hàbils
comptats de l’endemà de la tramesa d’aquesta proposta a través del mitjà de comunicació (fax
o correu electrònic) que hagin indicat per a aquest efecte, d’acord amb l’article 87.1 del RD
1098/2001, de 12 d’octubre, Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques i la clàusula 6.1.7 del plec de clàusules administratives particulars regulador
d’aquesta contractació, termini durant el qual podran examinar les actuacions practicades a les
dependències del Departament Central de Contractació (Plaça Assemblea Catalunya, 9-12, 4a
planta, 08911 Badalona), en horari de 9h a 13h de dilluns a divendres, exclosos festius al
municipi i REQUERIR a l’ empresa ICOT SA, amb NIF A43132422, en haver resultat proposada
a l’ adjudicació d’ aquest contracte perquè, d’acord amb l’article 151.2 del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’ aprovà el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic i la clàusula a què s’ha fet abans referència, presenti a les dependències del
Departament Central de Contractació la documentació que s’indica en aquest acord i que es
detalla a continuació, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció
d’aquesta proposta d’adjudicació realitzada a través dels mitjans de comunicació indicats a
aquests efectes per part d’aquesta empresa, ADVERTINT-LA que, conformement amb les
previsions del darrer paràgraf de l’article citat, l’ incompliment d’aquest requeriment es
considerarà un desistiment de l’oferta i facultarà l’Ajuntament per requerir-la al següent licitador,
seguint l’ordre en què hagin quedat classificades les seves ofertes.
- Documentació acreditativa de la personalitat, capacitat i solvència al fet que feia referència el
licitador a la declaració responsable que va presentar – seguint el model de l’annex 3 d’aquest
plec - dins del sobre A de la seva proposició, com per exemple i entre unes altres:
- El DNI de l’apoderat
- Quan l’empresari sigui una persona jurídica, el codi o Número d’identificació Fiscal i
l’escriptura de constitució o, si escau, de modificació de la societat, o document de constitució,
estatuts o acte fundacional, tots ells degudament inscrits al registre corresponent, si escau.
- L’escriptura de poders del representant del licitador, inscrita en el registre corresponent.
- Els empresaris no espanyols que pertanyin en Estats membres de la Unió Europea hauran
d’acreditar la seva inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a
l’annex I del RGLCAP. La capacitat d’obrar de la resta dels empresaris estrangers s’acreditarà
de conformitat amb el qual s’estableix a l’article 10 del RGLCAP.
- Documentació justificativa d’estar donat d’alta a la IAE en l’epígraf corresponent a fi del
contracte (a través de l’últim rebut o, en cas d’exempció, a través del document d’alta de
l'impost i una declaració de no haver estat donat de baixa).
- Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social (o autorització expressa perquè aquestes certificacions es
poden obtenir d’ofici per part d’aquesta Administració en el supòsit que no hagués autoritzat a
la corporació dins de la documentació inclosa en el SOBRE A i que al moment que resultes
proposat per a l’adjudicació fora del seu interès).
- Declaració relativa al volum anual de negocis en l’àmbit al fet que es refereix aquest contracte
per import igual o superior al pressupost màxim de licitació establert per aquest contracte.
- Declaració responsable dels principals subministraments efectuats per l’empresa durant els
últims cinc anys, indicant l’import, les dates i el caràcter de la destinació pública o privada.
- La pòlissa d’assegurances (condicions generals i particulars) al fet que es refereix la clàusula
21 d’aquest plec amb el corresponent rebut acreditatiu del pagament de la prima.
- Justificant de constitució a la Tresoreria Municipal de la garantia definitiva del contracte per un
import equivalent al 5% del preu d’adjudicació (IVA exclòs) del contracte, això és, per un import
de 23.156,77 euros.

Junta de Govern Local. Sessió núm. 21 / 25-09-2017

100

Secretaria General

- Justificant del pagament a la Tresoreria Municipal de l’import dels anuncis generats en
aquesta licitació, això és, per un import de 659,56 euros.
- Qualsevol altre document addicional acreditatiu dels compromisos d’adscripció i
subcontractació oferts.
- Si escau, els exemplars originals de la documentació que hagi aportat a la licitació mitjançant
fotocòpies.”
L’ acta aixecada arran aquesta sessió es publicà en el Perfil de Contractant de l’ Ajuntament en
data 28 de juliol de 2017 i en la mateixa data es va trametre l’ acta així com els informes tècnics
que li havien servit de base a tots els candidats i licitadors participants en aquest procediment.
24.-Transcorregut el termini d’ audiència atorgat, no s’ ha presentat cap al·legació.
25.- Dins del termini màxim establert per a presentar la documentació exigida al proposat a
l’adjudicació d’ aquest contracte d’ acord amb l’ article 151.2 del TRLCSP, aquest ha presentat
a les dependències del Departament Central de Contractació, situat a Plaça Assemblea de
Catalunya, números 9-12, 4a planta, 08911 de Badalona, dins l’horari de 9.00 hores a 14.00
hores de dilluns a divendres, tota la documentació que li ha estat requerida i ha dipositat en la
Tresoreria General d’ aquesta corporació l’ import corresponent a la garantia definitiva exigida
d’ acord amb les previsions de la clàusula 8.2 del PCAP així com també, l’ import de l’ anunci
de licitació d’ aquest contracte inserit al Butlletí Oficial de l’ Estat, constant la documentació
acreditativa de tot l’exposat dins l’ expedient de contractació i donant-se aquí per reproduït el
seu contingut.
26.- D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient d’adjudicació així tramitat es va sotmetre per a
la seva fiscalització prèvia a l’ Intervenció municipal, essent informat favorablement per
l’interventor general segons consta acreditat documentalment en l’ expedient.
Fonaments jurídics
1. Per a l’adjudicació d’aquest contracte, s’han complert els tràmits previstos en relació al
procediment obert, d’acord amb els articles 157 i següents del Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel que s’ aprovà el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic ( en
endavant, TRLCSP), i el que estableix el RD 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa
parcialment l’esmentada Llei.
2. A la vista de la tramitació assenyalada en els antecedents d’ aquest document, s’escau
endegar els tràmits administratius per a l’adjudicació d’aquest contracte que estableix el
TRLCSP i el Reglament de desenvolupament de la Llei de contractes del sector públic, amb les
corresponents operacions pressupostàries d’autorització i disposició de la despesa, en el seu
cas, que preceptuen el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG 2/2004,
de 5 de març) i el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa.
3. En aquest sentit, l’ empresa proposada a l’adjudicació d’ aquest contracte ICOT SA, amb NIF
A43132422 ha acreditat la seva capacitat i solvència per a contractar amb la Corporació, ha
aportat dins del termini establert, la documentació requerida de conformitat amb el que disposa
la clàusula 6.1 del Plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte
en compliment de l’article 151.2 del TRLCSP.
4. Quant al finançament d’ aquest contracte, cal posar de manifest que la despesa que se’ n
derivarà d’ aquest per a l’ any 2017 s’ estima en 560.393,96 euros (IVA inclòs) i s’ haurà d’
atendre amb càrrec a la partida pressupostària número 40832009 4910 63600 del pressupost
municipal vigent (document comptable ARC número 12017000032039/1 de data 14 de
setembre de 2017).
Quant a la despesa que se’n pugui derivar d’ aquest contracte per als futurs exercicis
econòmics que comprengui la seva execució, restarà sotmesa a la condició suspensiva de
l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals corresponents a 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.
5. D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, l’expedient d’adjudicació així tramitat s’ha sotmès per a la seva
fiscalització prèvia a l’ Intervenció municipal essent informat favorablement d’ acord amb l’
exposat en el darrer antecedent d’ aquest document.

Junta de Govern Local. Sessió núm. 21 / 25-09-2017

101

Secretaria General

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 al
regidor de l’Ambit de Badalona Democràtica que inclogui en l’ ordre del dia de la propera sessió
de la Junta de Govern Local per al seu debat i aprovació, si s’ escau, la següent proposta:
PRIMER.- ADJUDICAR el contracte relatiu al subministrament i instal·lació de 615 ordinadors
personals i 40 ordinadors portàtils per a renovar el parc informàtic de l’ Ajuntament de
Badalona, a l’ empresa ICOT SA, amb NIF A43132422, en haver resultat la seva oferta l’
econòmicament més avantatjosa per aquest contracte d’acord amb l’ informe tècnic emès en
data 20 de juliol de 2017 per la cap del Departament de Sistemes i Tecnologies de la
Informació i el cap del Departament de Compres, 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:
-Millora del preu: 463.135,50 euros
-Ampliació garantia: 1
-Millora equips: 60
-Valoració equips retirats (llicències): 70
SEGON.- ATENDRE la despesa que se’n derivi d’ aquest contracte per a l’ any 2017, la qual s’
estima en 560.393,96 euros (IVA inclòs) amb càrrec a la partida pressupostària número
40832009 4910 63600 del pressupost municipal vigent (document comptable ARC número
12017000032039/1 de data 14 de setembre de 2017).
SOTMETRE la despesa que se’n pugui derivar d’ aquest contracte per als futurs exercicis
econòmics que comprengui la seva execució, 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.
TERCER.- REQUERIR a l’ empresa ICOT SA amb NIF A43132422 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.
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a tots els candidats i licitadors d’ aquest contracte amb
la relació de recursos que poden interposar així com també al cap del Departament de
Compres, a la cap del Departament de Sistemes i Tecnologies de la Informació i als
Departaments de Tresoreria i Intervenció Municipals.
CINQUÈ.- 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.
SISÈ.- 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,
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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 comuniqui aquesta proposta a tots els candidats i licitadors amb la
relació de recursos que poden interposar així com també als departaments municipals a què
s’ha fet referència, per al seu coneixement i efectes.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
8. Aprovació de les adjudicacions de la licitació dels contractes de servei de
representació i defensa judicial i jurisdiccional de l'Ajuntament de Badalona, els seus
orgenismes autònoms i societats municipals en els ordres jurisdiccionals
Identificació de l’expedient
Tipus d’ informe: Aprovació de l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei de
representació i defensa judicial i jurisdiccional de l’Ajuntament de Badalona, els seus
organismes autònoms i societats municipals en els ordres jurisdiccionals contenciós
administratiu, civil, mercantil, penal i laboral.
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Òrgan que resol: La Junta de Govern Local
Expedient núm.: 50/OBR-5/15
Antecedents
1. En data 21 de novembre de 2016 la cap del Servei Jurídic i Administració General de l’ Àmbit
de Badalona Democràtica va emetre un informe tècnic de motivació en què instava al
Departament Central de Contractació a l’ inici de la tramitació d’ un expedient administratiu per
tal d’adjudicar el contracte per a la prestació del Servei de representació i defensa judicial i
jurisdiccional de l’Ajuntament de Badalona, els seus organismes autònoms i societats
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municipals en els ordres jurisdiccionals contenciós administratiu, civil, mercantil, penal i laboral,
dividit en 5 lots, pel termini dos anys amb possibilitat de pròrroga per dos períodes de màxim un
any més cadascun. Aquest informe s’acompanyava del Plec de prescripcions tècniques
particulars que es proposava per regir aquest contracte.
2. A la vista de l’ esmentada documentació tècnica, la cap del Servei de Contractació incoà en
data 21 de novembre de 2016 un expedient de contractació per tal d’ adjudicar – mitjançant
procediment obert harmonitzat - el contracte a què s’ha fet referència i la lletrada sotasignant d’
aquest document elaborà el plec de clàusules administratives particulars que es proposa per
regir aquest contracte, el qual s’acompanyà d’ un informe jurídic, amb sotmetiment del seu
finançament, atès la previsió d’inici de la seva vigència per al proper exercici econòmic, a la
condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de 2018 per
tal d’ atendre la despesa que s’ estimava que se’n derivés del contracte sorgit d’ aquest
expedient.
3. Per resolució de la Junta de Govern Local en sessió de data 19/12/2016 es va aprovar el
Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que conformen
l’expedient de contractació indexat amb el número 50/OBR-5/15 corresponent al contracte de
servei de representació i defensa judicial i jurisdiccional de l’ajuntament de Badalona, dels
seus organismes autònoms i societats municipals en els ordres jurisdiccionals contenciós
administratiu, civil, mercantil, penal, laboral pel termini de 2 anys a comptar del primer dia hàbil
del mes següent a la data de la seva formalització, amb possibilitat de pròrroga per un període
de màxim dos anys, i amb un pressupost màxim de licitació de 490.050,00 euros (IVA inclòs),
a raó de 405.000,00 euros el valor base del contracte i 85.050,00 euros en concepte d’ IVA al
tipus del 21%.
En data 6/02/2017 per Junta de Govern Local es va rectifica la resolució de data 19/12/2016
per tal d’aclarir aspectes del plec i que consten a l’expedient.
En data 3/04/2017 per acord de la Junta de Govern Local es va suspendre el procediment
licitatori aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 19 de desembre de 2016 atès
que existia una errada de tramitació, consistent en la no publicació de l’anunci de licitació en el
Butlletí Oficial de l’Estat.
4. En data 6 d’abril de 2017 es publicà l’ anunci de licitació de l’esmentat contracte en el Diari
Oficial de la Unió Europea (amb número de registre 2017/ 046897) i en el Perfil de Contractant
d’ aquest Ajuntament. El dia 7 d’abril de 2017 s’ inserí un avís en el Perfil de Contractant de l’
Ajuntament de Badalona mitjançant el qual es publicaven els plecs (tècnic i administratiu)
reguladors d’ aquest contracte.
5. En data 16 de maig de 2017 (aquest dia inclòs) finalitzà el termini per presentar proposicions.
Segons certificat del registre de pliques que consta en l’ expedient administratiu de referència,
datat del mateix dia, signat per la cap del Servei de contractació amb el conforme del secretari
general, les empreses que dins del termini establert van presentar proposició, per ordre de
registre d’entrada de la documentació, van ser les següents:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ERNST &YOUNG ABOGADOS SLP
A.G. J.
ENTRENA ABOGADOS SCP
BDO
ABOGADOS
Y
ASESORES
TRIBUTARIOS SLP
ACORDIA ACR SL, E.M.D. UTE
PERITOS JUDICIALES BARCELONA SL
ADLEGIS SERVICIOS JURÍDICOS SL
ARC, ADVOCATS I CONSULTORS, SLP
DELOITTE ABOGADOS SLP
BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS
SLP
ROQUETA TORRAS ADVOCATS
ROUSAUD COSTAS DURAN SLP
GABINET JURIDIC FRANCESC JOSE
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14
15
16
17
18
19

MARIA SLP
BARCELONA ADVOCATS I ASSESSORS,
SLP
DIGESTUM LEGAL SLP
MOLINS &PARES DEFENSA PENAL
LENER
ASESORES
LEGALES
Y
ECONÒMICOS SL
ROCA JUNYENT
OLLEROS ABOGADOS SLP

6. En sessió de data 26 de maig de 2017 la Mesa de Contractació formada pels membres
indicats a la clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest
contracte (en endavant, PCAP) es reuní als efectes de procedir a l’obertura del sobre A (relatiu
a la documentació general) de les empreses a què s’ha fet abans referència i posteriorment
l’obertura del sobre B. En aquesta sessió la Mesa adoptà l’ acord que es transcriu literalment a
continuació:
“Comprovada la documentació presentada i abans d’obrir la sessió pública, la secretària de la
Mesa informa del resultat de la qualificació de la documentació administrativa (Sobres 1): Totes
les proposicions presentades reuneixen els requisits exigits, per la qual cosa, la Mesa declara
admeses totes les pliques presentades en termini.”…
“Acte seguit, la secretària procedeix a l’obertura dels Sobres 2 (Proposicions econòmiques) de
les proposicions presentades per cada lot, donant lectura en veu alta de cadascuna d’elles, de
conformitat amb la certificació del registre de pliques.”..
“La Secretària de la Mesa informa que les dades llegides són les que annexen a aquesta acta i
s’admeten pendents de verificació per part del servei tècnic responsable del contracte, i en el
cas d’existir temeritat es demanarà la justificació, a qui la MESA passa l’expedient per a que
informin al respecte.”
7. En data 28 de juny de 2017 la tècnica del gabinet jurídic de la secretaria General de l’ Àmbit
de Badalona Democràtica va emetre un informe tècnic de valoració de les proposicions
admeses a la licitació de cadascun dels lots, de classificació d’ aquestes i de proposta d’
adjudicació de cadascun d’ aquests a favor de la proposició que n’ ha resultat econòmicament
més avantatjosa per a cada lot.
8. En sessió de data 30 de juny de 2017 la Mesa de Contractació, en acte públic, es tornà a
convocar als efectes d’exposar el contingut de l’ esmentat informe tècnic, assumint-ne el seu
contingut i conclusions i emetre una proposta d’ adjudicació del contracte de referència
adoptant-se en dita sessió els acords que es transcriuen literalment a continuació:
“PRIMER.- ADJUDICAR el contracte relatiu a la prestació dels serveis de representació i
defensa judicial i jurisdiccional de l’ Ajuntament de Badalona, els seus organismes autònoms i
societats municipals en els ordres jurisdiccionals contenciós administratiu, civil, mercantil, penal
i laboral a les següents empreses per als lots que s’ indiquen a continuació, en haver resultat
les seves respectives ofertes les econòmicament més avantatjoses per als esmentats lots
d’acord amb l’ informe tècnic emès en data 28 de juny de 2017 per la lletrada municipal del
Gabinet Jurídic de la Secretaria General de l’ Ambit de Badalona Democràtica, de valoració de
les ofertes, de classificació d’aquestes i de proposta d’adjudicació dels lots d’ aquest contracte,
i a raó de les millores i compromisos formulats en la seva proposició a què s’ha fa referència l’
esmentat informe, el contingut del qual ha estat transcrit en aquest document:

Lot 1: Contenciós administratiu, excepte urbanisme, a favor de la proposició
presentada per ACORDIA ACR SL, E.M.D. UTE.

Lot 2: Contenciós administratiu – Urbanisme, a favor de la proposició presentada per
ACORDIA ACR SL, E.M.D. UTE.

Lot 3: Personal al servei de l’administració pública, a favor de la proposició presentada
per ARC, ADVOCATS I CONSULTORS SLP.
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Lot 4: Penal, a favor de la proposició presentada per PERITOS JUDICIALES
BARCELONA SL.

Lot 5: Civil i mercantil, a favor de la proposició presentada per ROQUETA TORRAS
ADVOCATS.
SEGON.- COMUNICAR aquesta proposta d’adjudicació i l’ informe tècnic de valoració que li ha
servit de base a tots els candidats i licitadors, als efectes del tràmit d’audiència previ a la
resolució d’aquest procediment per l’òrgan de contractació, pel termini de dos dies hàbils
comptats de l’endemà de la tramesa d’aquesta proposta a través del mitjà de comunicació (fax
o correu electrònic) que hagin indicat per a aquest efecte, d’acord amb l’article 87.1 del RD
1098/2001, de 12 d’octubre, Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques i la clàusula 6.1.8 del plec de clàusules administratives particulars regulador
d’aquesta contractació, termini durant el qual podran examinar les actuacions practicades a les
dependències del Departament Central de Contractació (Plaça Assemblea Catalunya, 9-12, 4a
planta, 08911 Badalona), en horari de 9h a 13h de dilluns a divendres, exclosos festius al
municipi i REQUERIR a les empreses a què s’ha fet referència en l’ acord anterior, en haver
resultat proposades a l’ adjudicació de cadascun dels lots d’ aquest contracte perquè, d’acord
amb l’article 151.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’ aprovà el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic i la clàusula a què s’ha fet abans referència,
presentin a les dependències del Departament Central de Contractació la documentació que
s’indica en aquest acord i que es detalla a continuació, dins del termini de 10 dies hàbils a
comptar des del següent a la recepció d’aquesta proposta d’adjudicació realitzada a través dels
mitjans de comunicació indicats a aquests efectes per part d’aquestes empreses, ADVERTINTLES que, conformement amb les previsions del darrer paràgraf de l’article citat, l’ incompliment
d’aquest requeriment es considerarà un desistiment de l’oferta i facultarà l’Ajuntament per
requerir-la al següent licitador classificat en el lot de què es tracti, seguint l’ordre en què hagin
quedat classificades les seves ofertes en l’ esmentat lot.
9. En compliment de l’acord segon abans transcrit, en data 6 de juliol de 2017 es va trametre a
tots els candidats i licitadors del contracte de referència l’acta aixecada arran la Mesa de
Contractació de proposta d’adjudicació d’aquest contracte així com l’ informe tècnic de
valoració de l’ oferta que li havia servit de base, de data 28 de juny de 2017, als efectes indicats
en l’ esmentat acord.
10. Les empreses proposades a l’adjudicació de cadascun dels lots d’aquest contracte han
presentat, dins del termini atorgat, la documentació que se’ls hi va requerir i han dipositat en la
Tresoreria General d’aquesta corporació la garantia definitiva pels imports a què s’ha fet abans
referència.
11. No s’ ha presentat cap al·legació dins dels terminis d’audiència atorgats en el decurs de la
tramitació d’aquest expedient contra cap dels actes de tràmit acordats.
12. Consten en l’ expedient de contractació de referència els certificats d’estar al corrent de
deutes amb aquest Ajuntament, amb Hisenda i amb la Tresoreria General de la Seguretat
Social de les quatre empreses a favor de qui es proposa l’ adjudicació de la totalitat de lots en
què es dividí l’ objecte d’ aquest contracte..
Fonaments jurídics
1. Per a l’adjudicació d’aquest contracte, s’han complert els tràmits previstos en relació al
procediment obert, d’acord amb els articles 157 i següents del Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel que s’ aprovà el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic ( en
endavant, TRLCSP), i el que estableix el RD 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa
parcialment l’esmentada Llei.
2. A la vista de la tramitació assenyalada en els antecedents d’ aquest document, s’escau
endegar els tràmits administratius per a l’adjudicació d’aquest contracte que estableix el
TRLCSP i el Reglament de desenvolupament de la Llei de contractes del sector públic, amb les
corresponents operacions pressupostàries d’autorització i disposició de la despesa, en el seu
cas, que preceptuen el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG 2/2004,
de 5 de març) i el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa.
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3. En aquest sentit, les empreses proposades a l’adjudicació dels diversos lots en què es dividí
l’ objecte del contracte de referència han acreditat la seva capacitat i solvència per a contractar
amb la Corporació i han aportat dins del termini establert la documentació requerida de
conformitat amb el que disposa la clàusula 6.1.8 del Plec de clàusules administratives
particulars regulador d’ aquest contracte en compliment de l’article 151.2 del TRLCSP. Per tant,
han dipositat a la Tresoreria General d’aquest Ajuntament les garanties definitives
corresponents al 5% del preu d’adjudicació del lot o lots que els ha/n resultat adjudicat/s (IVA
exempt, resta d’ impostos i recàrrecs inclosos) d’ aquest contracte.
4. Tenint en compte que l’ entrada en vigor dels contractes que en sorgeixin de la tramitació
d’aquest expedient es preveu que comenci enguany, la despesa que se’n pugui derivar de la
seva formalització per a l’ any 2017, la qual s’ estima en un total de 36.689,96euros (IVA inclós)
a raó de 14.942,99euros el lot 1 i 2,5.989,50 euros el lot 3,9409,00 euros el lot 4, 6.348,47euros
el lot 5, s’ haurà d’ atendre amb càrrec a les partides pressupostàries següents del pressupost
municipal de l’ exercici 2017:
2017 N 71500000 9220 22711

A

14.942,99

2017 N 71500000 9220 22711

A

5.989,50

2017 N 71500000 9220 22711

A

9.409,00

2017 N 71500000 9220 22711

A

6.348,47

Quant a la despesa que se’n pugui derivar d’ aquests contractes per a les futures anualitats que
comprengui la seva execució així com les seves possibles pròrrogues, cas d’ acordar-se
aquestes, restarà sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient
en els pressupostos municipals corresponents a aquells futurs exercicis, per atendre el seu
pagament. Tot això de conformitat amb allò previst a l’article 174 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del
contracte de referència es derivi per a les futures anualitats podrà constituir causa per a la
modificació i/o resolució del contracte d’acord amb l’establert a les clàusules 22 i 26 del plec de
clàusules administratives particular regulador d’aquest contracte.
5. D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, l’expedient d’adjudicació així tramitat s’ha de sotmetre per a la seva
fiscalització prèvia a l’ Intervenció municipal.
6. De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona del TRLCSP i el cartipàs
municipal vigent el titular de l’òrgan competent per aprovar aquesta contractació és la Junta de
Govern Local, per delegació de l’alcaldia, conforme les previsions de la Resolució de 23 de juny
de 2015, sens perjudici que l’ alcaldessa pugui assumir les atribucions delegades a la Junta de
Govern Local quan en casos d’ urgència es consideri adequat, donant-ne posteriorment compte
a la Junta de Govern Local.
7. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
regidor de l’ Àmbit de Badalona Democràtica que n’ ordeni la inclusió a l’ordre del dia de la
Junta de Govern Local per la seva ulterior resolució, si s’ escau, la següent proposta:
PRIMER.- ADJUDICAR el contracte relatiu a la prestació del Servei de representació i defensa
judicial i jurisdiccional de l’Ajuntament de Badalona, els seus organismes autònoms i societats
municipals en els ordres jurisdiccionals contenciós administratiu, civil, mercantil, penal i laboral,
dividit en 5 lots, a favor de les empreses, per als lots que es detallen a continuació:
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Lot 1: Contenciós administratiu, excepte urbanisme, a favor de la proposició
presentada per ACORDIA ACR SL, E.M.D. UTE. CIF U67052423

Lot 2: Contenciós administratiu – Urbanisme, a favor de la proposició presentada per
ACORDIA ACR SL, E.M.D.UTE. CIF U67052423

Lot 3: Personal al servei de l’administració pública, a favor de la proposició presentada
per ARC, ADVOCATS I CONSULTORS SLP. CIF B63039531

Lot 4: Penal, a favor de la proposició presentada per PERITOS JUDICIALES
BARCELONA SL. CIF B64307580

Lot 5: Civil i mercantil, a favor de la proposició presentada per ROQUETA TORRAS
ADVOCATS. CIF J62680970
En haver resultat les seves ofertes les econòmicament més avantatjoses per als lots a què s’ha
fet referència d’acord amb l’ informe tècnic emès en data 28 de juny de 2017 per la lletrada del
Gabinet Jurídic de la Secretaria General de l’Àmbit de Badalona Democràtica, de valoració de
les ofertes, de classificació d’aquestes i de proposta d’adjudicació de cadascun dels lots del
contracte, arran els acords de la Mesa de Contractació adoptats en sessió de data 30 de juny
de 2017 i a raó de les millores i compromisos formulats en les seves respectives proposicions
els quals, d’acord amb els plecs reguladors del contracte, han estat presos en consideració per
a la seva valoració.
SEGON.- ATENDRE la despesa que se’n pot derivar de l’ execució d’ aquests contractes per a
l’ any 2017, la qual s’ estima en un total de 36.689,96 euros (IVA inclòs) a raó de 14.942,99
euros el lot 1 i 2, 5.989,50 euros el lot 3, 9409,00 euros el lot 4, 6.348,47 euros el lot 5, amb
càrrec a les partides pressupostàries següents del pressupost municipal de l’ exercici 2017 en
pròrroga de l’ exercici 2016:
2017 N 71500000 9220 22711

A

14.942,99

2017 N 71500000 9220 22711

A

5.989,50

2017 N 71500000 9220 22711

A

9.409,00

2017 N 71500000 9220 22711

A

6.348,47

SOTMETRE la despesa que se’n pugui derivar de l’ execució d’ aquests contractes així com de
les seves pròrrogues, cas que aquestes siguin acordades, per a les futures anualitats, a la
condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals
dels futurs exercicis que pugui comprendre la seva execució i/o pròrroga, per atendre el seu
pagament de conformitat amb el que preveu l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del
contracte de referència se’ n derivi podrà constituir causa per a la modificació i/o resolució del
contracte d’ acord amb l’ establert a les clàusules 22 i 26 del plec de clàusules administratives
particulars regulador d’ aquest contracte.
TERCER.- REQUERIR a les empreses ACORDIA ACR SL, E.M.D. UTE amb NIF U67052423,
ARC, ADVOCATS I CONSULTORS SLP amb NIF B63039531, PERITOS JUDICIALES
BARCELONA SL amb NIF B64307580, ROQUETA TORRAS ADVOCATS. amb NIF J62680970
perquè formalitzin els contractes de referència en un termini no superior a cinc dies naturals un
cop transcorregut el termini dels 15 dies hàbils següents a la tramesa d’aquesta resolució
d’adjudicació, de conformitat amb el que disposa la clàusula 13 del Plec de clàusules
administratives particulars regulador del contracte de referència.
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a tots els candidats que van presentar proposició per
participar en aquesta licitació amb el detall de recursos que poden interposar, i COMUNICARLA al Gabinet Jurídic de la Secretaria General de l’ Àmbit de Badalona Democràtica, als
Departaments de Tresoreria i Intervenció Municipals, i a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, als efectes previstos a l’article 29.2 del TRLCSP.
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CINQUÈ.- 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.
SISÈ.- 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.
En conseqüència, en atenció als fets i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent i d’acord amb el que preveu les Resolucions de l’alcaldessa de 23 i 29 de
juny de 2015, sobre l’ impuls de les actuacions municipals, dono plena conformitat al seu
contingut, la valido plenament i, n’ ordeno la seva inclusió en l’ordre del dia de la propera i
immediata sessió de la Junta de Govern Local que es dugui a terme, pel seu debat i aprovació,
si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 88.5 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’ octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la Junta de Govern Local RESOL d’acord
amb la proposta precedent, i disposa que es comuniqui als Departaments municipals
corresponents per al seu respectiu coneixement i efectes.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
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Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
9. Aprovar inicialment el projecte de bases i estatuts que han de regir la Junta de
Compensació del Polígon d'Actuació núm. 2 del Text Refós de la Modificació puntual del
PGM al carrer Sant Bru.
Antecedents
1. En data 26 de juliol de 2017 mitjançant escrit presentat al Registre General els Srs. N. i
AM.A.M. i M.M.R. van sol·licitar l’aprovació inicial del Projecte d’Estatuts i Bases d’Actuació que
han de regir la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació núm. 2 del Text Refós de la
Modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM) al carrer Sant Bru de Badalona.
2. En data 2 de desembre de 2009 el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya va aprovar el Text Refós de la Modificació puntual del PGM al carrer
Sant Bru de Badalona, publicat al DOGC en data 17 de desembre de 2009, gaudint per tant de
plena executivitat. L’esmentat planejament delimita entre d’altres un polígon d’actuació (PA2)
que inclou les finques situades a la cantonada del carrer Sant Bru amb el carrer de la Seu
d’Urgell i la façana Sud del Parc de Can Solei-Ca l’Arnús i fixa com sistema d’actuació el de
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.
3. L’àmbit territorial del PA2 del Text Refós de la Modificació puntual del PGM al carrer Sant
Bru de Badalona compren la següent relació de finques i propietaris:
UTM:
Adreça:
Titulars:
Sup. Cadastre:
Sup. amidament:
Sup. Inclosa:
UTM:
Adreça:
Titulars:
Sup. Cadastre:
Sup. amidament:
Sup. Inclosa:
UTM:
Adreça:
Titulars:
Sup. Cadastre:
Sup. amidament:
Sup. Inclosa:
UTM:
Adreça:
Titulars:
Sup. Cadastre:
Sup. amidament:
Sup. Inclosa:
UTM:
Adreça:
Titulars:
Sup. Cadastre:
Sup. amidament:
Sup. Inclosa:
UTM:
Adreça:
Titulars:

7699853DF3879H
carrer Sant Bru núm. XX-XX
N.A.M. i altres
758m²
761’57m²
totalitat de la finca
7699854DF3879H
carrer Sant Bru núm. XX
J.C.F.
114m²
141’43m²
totalitat de la finca
7699855DF3879H
carrer Sant Bru núm. XX
JB.M.A.
134m²
135’60m²
totalitat de la finca
7699856DF3879H
carrer Sant Bru núm. XX-XX
J.G.G.
117m²
120’99m²
totalitat de la finca
7699857DF3879H
carrer de la Seu d’Urgell núm. X
D.R.M.
86m²
59’95m²
totalitat de la finca
7699852DF3879H
carrer Sant Bru núm. XX
M.G.E.

Junta de Govern Local. Sessió núm. 21 / 25-09-2017

110

Secretaria General

Sup. Cadastre:
Sup. Inclosa:

187m²
89’43m²

4. El projecte de Bases i Estatuts ha estat presentat pels Srs. N. i AM.A.M. i M.M.R. que són
propietaris de més del 50% dels terrenys inclosos dins el Polígon d’Actuació núm. 2 del Text
Refós de la Modificació puntual del PGM al carrer Sant Bru de Badalona.
Fonaments de dret
1) L’àmbit del Polígon d’Actuació núm. 2 del Text Refós de la Modificació puntual del PGM al
carrer Sant Bru de Badalona té assignat per a la seva execució el sistema de reparcel·lació en
la modalitat de compensació. Donat que els terrenys que componen l’àmbit d’actuació no
pertanyen a un sol propietari, d’acord amb allò que determinen l’article 130 del Decret Legislatiu
1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (LUC), els articles 170 i 171 del
Reglament de la LUC i l’article 157 del Reglament de Gestió Urbanística, es fa precís aprovar el
projecte de bases d’actuació, així com els estatuts que han de regir la Junta de Compensació a
què els propietaris venen obligats a constituir-se
2) D’acord amb l’article 130.3 del DL 1/2010, “la iniciativa de la modalitat de compensació
bàsica correspon als propietaris o propietàries de finques la superfície de les quals representi
més del 50% de la superfície total del polígon d’actuació urbanística”.
3) El procediment d’aprovació dels projectes de Bases i Estatuts és l’establert a l’article 119 del
DL 1/2010, essent aprovació inicial, informació pública durant el termini d’un mes i aprovació
definitiva acordada per l’administració urbanística actuant.
4) Els projectes presentats compleixen amb les determinacions fixades per la Llei d’Urbanisme,
pel seu Reglament (articles 197 i 198) i pel Reglament de Gestió Urbanística.
Per tot això, a criteri de la sotasignat, procedeix aprovar inicialment el Projecte d’Estatuts i
Bases d’Actuació que han de regir la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació núm. 2 del
Text Refós de la Modificació puntual del PGM al carrer Sant Bru de Badalona.
5) La competència per aprovar el present acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut
de la delegació efectuada per l’Alcaldia mitjançant resolució de 23 de juny de 2015.
Per tot això, no hi ha obstacle ni legal ni reglamentari per tal que el Regidor de Badalona
Habitable, en exercici de les competències que li han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’Alcaldia de l’Ajuntament mitjançant resolució de 23 de juny de 2015, proposi a
la Junta de Govern Local, seguint l’informe de la Tècnica Superior en Dret del Departament de
Gestió Urbanística i Habitatge, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte d’Estatuts i Bases d’Actuació que han de regir la
Junta de Compensació del Polígon d’Actuació núm. 2 del Text Refós de la Modificació puntual
del Pla General Metropolità al carrer Sant Bru de Badalona, aprovat definitivament pel
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya en data 2 de
desembre de 2009 i publicat al DOGC en data 17 de desembre de 2009.
SEGON.- Sotmetre l’esmentat projecte a informació pública, al BOP i al taulell d’anuncis
municipal durant el termini d’un mes d’acord amb l’article 119 del Decret Legislatiu 1/2010 pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, durant els quals es podran formular les
al·legacions que s’estimin adients.
TERCER.- Notificar l’acord d’aprovació inicial als propietaris de totes les finques incloses dins
de l’àmbit sotmès a reparcel·lació, per a què, en el termini d’un mes puguin presentar les
al·legacions que estimin adients.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
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SESSIÓ PÚBLICA
Àmbit de Badalona Democràtica
10. Aprovar col·lectivament de reconeixements de crèdit corresponents a l'exercici 2017
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient: 40007134-CONJ-DIVFRA2017/000003
Ref. addicional: JGL 25.09.17
Interessat: Diversos
Antecedents
1. Les factures/despeses relacionades a continuació han estat conformades pels
serveis/departaments municipals gestors i, posteriorment, la Intervenció Municipal ha informat
les corresponents autoritzacions de despesa amb càrrec a les partides i els números d’operació
que es detallen:
Interessat
NIF

Factura

Data

P.G.T
38778301W

17027

09.02.17

Anzizu, López
y Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279
Anzizu, López
y Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279
Anzizu, López
y Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279
Anzizu, López
y Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279
Anzizu, López
y Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279
Anzizu, López
y Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279
Nivel 10
Moving Sound
SL
B62471610

Núm.
Partida
Import
Exp.
Núm. operació
(euros)
Obsequis protocol·laris 01010210200002-9220141 è aniversari
CM22601
1.200,32
Passada de Sant
SRC2017/
12017000018466/1
Antoni
000002
Concepte

09.05.17

Honoraris procurador
PO 263/14 JCA 6
Barcelona

010613671500000-9220CM22711
SRC2017/
12017000021718/1
000010

399,30

22.05.17

Honoraris procurador
Autos 233/15 TSJC
sec. 3a

010613671500000-9220CM22711
SRC2017/
12017000021718/1
000010

399,30

26.05.17

Honoraris procurador
Autos 1/14 Jutjat
Instrucció 2 Badalona

010613671500000-9220CM22711
SRC2017/
12017000021718/1
000010

171,94

26.05.17

Honoraris procurador
Autos 3/15 Audiència
Provincial de
Barcelona

010613671500000-9220CM22711
SRC2017/
12017000021718/1
000010

187,33

N706639

26.05.17

Honoraris procurador
Autos 620/14 TSJC
sec. 2a

010613671500000-9220CM22711
SRC2017/
12017000021718/1
000010

399,30

N706640

26.05.17

Honoraris procurador
Autos 623/14 TSJC
sec. 2a

010613671500000-9220CM22711
SRC2017/
12017000021718/1
000010

399,30

10.04.17

Serveis tècnics
audiovisuals i
enregistraments actes
02.17

1020000210200002-9220CM22799
1.457,00
SRC2017/
12017000022280/1
000010

N706125

N706501

N706612

N706613

002.1660
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Nivel 10
Moving Sound
002.1668
SL
B62471610
Nivel 10
Moving Sound
002.1674
SL
B62471610
Nivel 10
Moving Sound
002.1675
SL
B62471610

11.04.17

21.04.17

21.04.17

Serveis tècnics
audiovisuals i
enregistraments actes
03.17
Lloguer d’equip
audiovisual i servei
tècnic per acte
celebrat a l’edifici del
Carme
Lloguer d’equip
audiovisual i servei
tècnic per acte
celebrat a l’Escorxador

1020000210200002-9220CM22799
1.879,43
SRC2017/
12017000022281/1
000010
1020000210200002-9220CM22799
SRC2017/
12017000022282/1
000010

480,49

1020000210200002-9220CM22799
SRC2017/
12017000022283/1
000010

506,63

2. Pel que fa als expedients 010102-CM-SRC2017/000002, 0106136-CM-SRC2017/000010, i
10200002-CM-SRC2017/000001 la Intervenció municipal ha emès sengles informes específics
en què posa de manifest, entre d’altres qüestions, el següent:
“(...)
En aquest sentit, s’ha de posar de manifest que la factura tramesa no poden 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 (...) i de les factures conformades per (...), 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 als tercers que han executat les
prestacions de bona fe, cal posar de manifest la previsió legal d’eventuals responsabilitats
prevista per funcionaris i autoritats en matèria de tramitació de procediments irregulars de
contractació, en els termes previstos 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
1. L’article 57 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques permet l’acumulació de procediments, amb unicitat en la seva resolució,
quan presentin característiques que guardin identitat substancial o íntima connexió, sempre que
sigui el mateix òrgan qui hagi de tramitar i resoldre el procediment, com ara els expedients
relacionats en els antecedents.
2. D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes
despeses constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de l’efectiva
prestació dels serveis o subministraments, acreditada als expedients.
3. A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial
decret esmentat quant a l’acreditació de les despeses generades i la conformitat que n’han prestat
els departaments municipals gestors.
4. Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer en
la tramitació d’alguns dels expedients que provoquen l'emissió de les factures relacionades
conforme les previsions de l'article 20 i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
5. D’acord amb l’article 23.1 e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, Text Refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l’article 50.12 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, l'òrgan competent per a l'aprovació d’aquests reconeixements de crèdit és el Ple de
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l’Ajuntament. No obstant això, l’esmentada atribució ha estat delegada en la Junta de Govern
Local tal com recull l’article 22.6 de les Bases d’Execució del Pressupost de 2017.
6. Conforme les previsions de l’article 123.1 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
caldrà sotmetre aquesta proposta a estudi, informe i consulta de la Comissió Informativa de
l’Àmbit de Badalona Democràtica.
7. D’acord amb el que preveuen els article 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.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tinent d’alcalde i regidor de Badalona Democràtica que, previ dictamen favorable de la
Comissió Informativa de l’Àmbit de Badalona Democràtica, validi i ordeni la tramitació a la Junta
de Govern Local de la següent proposta:
ÚNIC.- Aprovar els reconeixements de crèdit i les factures corresponents que es relacionen a
continuació, en haver estat conformades pels serveis gestors corresponents, i satisfer el seu
import amb càrrec a les partides pressupostàries i operacions que s’indiquen del pressupost
municipal de despeses del 2017:
Interessat
NIF
P.G.T.
38778301W
Anzizu, López y
Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279
Anzizu, López y
Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279
Anzizu, López y
Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279
Anzizu, López y
Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279
Anzizu, López y
Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279
Anzizu, López y
Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279

Factura

Data

17027

09.02.17

N706125

N706501

N706612

N706613

N706639

N706640

Nivel 10 Moving
Sound SL
002.1660
B62471610

Núm.
Partida
Import
Exp.
Núm. operació
(euros)
Obsequis protocol·laris 01010210200002-9220141 è aniversari
CM22601
1.200,32
Passada de Sant
SRC2017/
12017000018466/1
Antoni
000002
Concepte

09.05.17

Honoraris procurador
PO 263/14 JCA 6
Barcelona

010613671500000-9220CM22711
SRC2017/
12017000021718/1
000010

399,30

22.05.17

Honoraris procurador
Autos 233/15 TSJC
sec. 3a

010613671500000-9220CM22711
SRC2017/
12017000021718/1
000010

399,30

26.05.17

Honoraris procurador
Autos 1/14 Jutjat
Instrucció 2 Badalona

010613671500000-9220CM22711
SRC2017/
12017000021718/1
000010

171,94

26.05.17

Honoraris procurador
Autos 3/15 Audiència
Provincial de
Barcelona

010613671500000-9220CM22711
SRC2017/
12017000021718/1
000010

187,33

26.05.17

Honoraris procurador
Autos 620/14 TSJC
sec. 2a

010613671500000-9220CM22711
SRC2017/
12017000021718/1
000010

399,30

26.05.17

Honoraris procurador
Autos 623/14 TSJC
sec. 2a

010613671500000-9220CM22711
SRC2017/
12017000021718/1
000010

399,30

10.04.17

Serveis tècnics
audiovisuals i
enregistraments actes
02.17

1020000210200002-9220CM22799
1.457,00
SRC2017/
12017000022280/1
000010
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Nivel 10 Moving
Sound SL
002.1668
B62471610
Nivel 10 Moving
002.1674
Sound SL
B62471610
Nivel 10 Moving
Sound SL
002.1675
B62471610

11.04.17

21.04.17

21.04.17

Serveis tècnics
audiovisuals i
enregistraments actes
03.17
Lloguer d’equip
audiovisual i servei
tècnic per acte
celebrat a l’edifici del
Carme
Lloguer d’equip
audiovisual i servei
tècnic per acte
celebrat a l’Escorxador

1020000210200002-9220CM22799
1.879,43
SRC2017/
12017000022281/1
000010
1020000210200002-9220CM22799
SRC2017/
12017000022282/1
000010

480,49

1020000210200002-9220CM22799
SRC2017/
12017000022283/1
000010

506,63

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
Proposicions urgents
No se’n va presentar cap.
Precs i preguntes
No se’n va produir cap.
Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les deu hores, 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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