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

ASSISTENTS:
Alcaldessa
Regidors/es

Secretari accidental
Interventor
Tresorera

M. Dolors Sabater i Puig
Eulàlia Sabater Díaz
Javier López Cegarra
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Agnès Rotger i Dunyó
Àlex Mañas Ballesté
Albert Müller i Valentí
Julián Álamo Guijarro
Lluïsa Osa Farré

ABSENTS
Regidor
Regidora
Regidora

José Antonio Téllez Oliva
Fàtima Taleb Moussaoui
Ma. Ángeles Gallardo Borrega

ORDRE DEL DIA
Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 2 de maig
de 2016.
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
1 Acceptar la permuta de la concessió núm 55 per a la concessió núm. 36 del Mercat
municipal La Salut per a exercir la venda de bar.
Proposicions urgents
1 Aprovar la pròrroga pel termini d'un any dels contractes subscrits amb INICIATIVES I
PROGRAMES (lots 1,2 i 3) i FUNDACIO PERE TARRES (lot 5) per a la prestació dels
serveis de dinamització i informació juvenil.
Precs i preguntes
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 2 de maig
de 2016.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’acta que va tenir lloc el dia 2 de
maig de 2016, la qual va ser aprovada per unanimitat.

Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
1 Acceptar la permuta de la concessió núm. 55 per a la concessió núm. 36 del Mercat
municipal La Salut per a exercir la venda de bar.
Vista l’instància presentada per l’empresa Mohino Restauración SCP, amb CIF J66529561
representada pel senyor Daniel Mohino Ortiz amb NIF 53288895B, en data 12 de gener
d’enguany, per tal de sol·licitar la permuta, per aspectes de funcionalitat, de la seva
concessió de venda amb el número d’identificació 55 per al lloc de venda 36, del Mercat
Municipal La Salut per a la venda de bar.
Vist l’informe emès pel cap del Departament de Promoció Econòmica i Comerç, amb data
24/02/2016, que acredita les dades registrals de les següents concessions:
- El lloc de venda número 55, disposa d’una concessió administrativa per adjudicació de
concurs per l’Ajuntament Ple de data 24 de novembre de 2015, a vint-i-cinc anys, per a
desenvolupar l’activitat de bar a favor de Mohino Restauración SCP, amb CIF J66529561.
Aquesta concessió finalitza la seva vigència i, per tant, caduca el 24 de novembre de 2040.
- El lloc de venda número 36, consta a nom de l’Ajuntament des de el 25 de febrer de 2015.
Vist que la presidenta de la Junta de Venedors del Mercat Municipal La Salut ha informat, que
l’empresa Mohino Restauración SCP no té cap deute pendent amb l’Associació i per tant no
existeix inconvenient en la continuïtat de l’expedient.
Vist que actualment Mohino Restauración SCP, no te cap deute pendent amb l’Ajuntament de
Badalona.
Vist l’informe favorable de l’interventor municipal.
FONAMENTS DE DRET
Atès L’ARTICLE 248 DEL Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, reconeix a l’ens concebent la potestat de variar el lloc de les
prestacions en que consisteix el servei.
Atès que consta a l’expedient el pagament de les taxes municipals corresponents.
Atès que la competència per resoldre el present expedient recau en la Junta de Govern Local
d’acord amb l’article 3.3 de l’Ordenança de Mercats.
En conseqüència, considero que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari, per tal que el
segon tinent d'alcalde i regidor de Badalona Pròspera i Sostenible, en virtut de la delegació
efectuada per l'Alcaldessa, per resolució de data 23 i 29 de juny de 2015, proposi a la Junta
de Govern Local que aprovi la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMERA.- Autoritzar la sol·licitud de l’empresa Mohino Restauración SCP, amb CIF
J66529561, de la permuta de la seva concessió de la parada amb el número d’identificació
55, que desenvolupa l’activitat de “Bar” per al lloc de venda amb número d’identificació 36
(sense activitat), del Mercat Municipal La Salut, per a desenvolupar l’activitat de bar.
SEGONA.- L’import de les taxes, d’acord amb aquest supòsit de permuta i conforme al
supòsit argumentat de compensació de preus de valoració de licitació de les parades
afectades i per l’expedició de títols administratius, serà:
- Per compensació de preus de valoració de licitació: 3.000,00 euros.
- Per l’expedició de títols administratius: 132,93 euros.
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L’import total de pagament de taxes, d’acord amb aquest supòsit de permuta de parades
per al Mercat Municipal La Salut és de 3.132,93 euros.
TERCERA.- Confeccionar un nou títol amb les dades significatives del nou titular, de la
parada i de l’activitat desenvolupada.
QUARTA.- Cal recordar que es mantenen els requisits de venda que estableix l’article 23,
de l’Ordenança de Mercats Municipals de Badalona, pel que fa als deures dels titulars dels
llocs de venda.
CINQUENA.- Aquesta autorització s’haurà de notificar a l‘interessat, a la presidenta i a la
directora del Mercat Municipal la Salut, al Departament de Patrimoni i al Departament de
Gestió i Control d’Ingressos de Dret Públic.
En atenció als antecedents, arguments i raonaments jurídics de la proposta de resolució
precedent, la conformo i valido plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata
sessió de la Junta de Govern Local, pel seu coneixement.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7.

Proposicions urgents
1 Aprovar la pròrroga pel termini d'un any dels contractes subscrits amb INICIATIVES
I PROGRAMES (lots 1,2 i 3) i FUNDACIO PERE TARRES (lot 5) per a la prestació dels
serveis de dinamització i informació juvenil.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Aprovació de la pròrroga dels contractes de serveis de dinamització i
informació juvenil de Badalona:
Lot 1: als centres de secundària
Lot 2: de la ciutat, Badiu Jove.
Lot 3: del Barri de Lloreda
Lot 5: del Barri de Morera
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Tipus de tramitació: Urgent
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa.
Interessats:Lot 1, 2 i 3 - INICIATIVES I PROGRAMES SL (CIF B59545913) Lot 5 –
FUNDACIÓ PERE TARRES (CIF R5800395E)
Expedient: 30/OBR-7/12
Antecedents
1. A resultes de la tramitació de l’ expedient administratiu de contractació número 30/OBR7/12 en sessió ordinària de data 11 d’abril de 2014 la Junta de Govern Local, per delegació
de l’alcalde, va acordar, entre d’altres, resoldre l’expedient de contractació relatiu als
serveis de dinamització i informació juvenil de Badalona, dividit en cinc lots amb
l’adjudicació dels lots 1, 2, 3 i 5 del contracte de referència (el lot 4 - Programa de
dinamització i informació juvenil del barri de la Salut - es declarà desert en sessió de la
Junta de Govern Local de data 14/02/2014), a favor de les proposicions formulades per les
empreses que es relacionen a continuació per als lots que també s’ indiquen, en resultar les
ofertes més avantatjoses per a l’interès públic d’aquesta contractació en cadascun dels lots
indicats per aplicació dels criteris de valoració establerts en la clàusula 6.2 del plec de
clàusules administratives particulars i a raó de les millores i compromisos formulats amb la
seva proposició que, d’acord amb els plecs reguladors del contracte, van ser presos en
consideració en el procés d’admissió dels licitadors i de valoració de les proposicions:
- Lot 1: Programa de dinamització i informació juvenil als centres de secundària. CENTRE
D’INFORMACIÓ I SERVEIS A L’ESTUDIANT DE CATALUNYA (en endavant CISEC), amb
NIF G60149267.
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- Lot 2: Programa de dinamització i informació juvenil de la ciutat (Badiu Jove).
INICIATIVES I PROGRAMES SL, amb NIF B59545913.
- Lot 3: Programa de dinamització i informació juvenil del barri de Lloreda (Espai Jove
Supernova). INICIATIVES I PROGRAMES SL, amb NIF B59545913.
- Lot 5: Programa de dinamització i informació juvenil del barri de Morera (Espai Jove
Morera). FUNDACIÓ PERE TARRÉS, amb NIF R5800395E.
2. En data 26 de maig de 2014, l’Ajuntament de Badalona va subscriure el contracte relatiu
al lot 1 amb l’entitat CISEC, amb NIF G60149267, per import de 161.793,25 euros (IVA
exempt), transformada amb posterioritat en societat cooperativa catalana limitada,
Cooperativa d’Iniciatives socials, educatives i comunitàries CISEC, SCCL amb NIF
F60149267. En data 13 de maig de 2014 l’Ajuntament de Badalona va subscriure el
contracte relatiu als lots 2 i 3 amb l’empresa INICIATIVES I PROGRAMES SL per import de
166.500,00 euros (IVA exclòs) i 16.650,00 en euros en concepte d’IVA al tipus del 10% per
al lot 2 i 48.960,59 euros (IVA exclòs) i 4.896,06 euros en concepte d’IVA al tipus del 10%
per al lot 3. En aquesta mateixa data l’Ajuntament de Badalona va subscriure el contracte
relatiu al lot 5 amb la FUNDACIÓ PERE TARRÉS per import de 49.212,96 euros (IVA
exempt). Tots els contractes relacionats es van subscriure per una durada inicial de dos
anys a comptar del primer dia natural del mes següent a la data de la seva formalització,
prorrogables per dos períodes de màxim un any més cadascun, sense que la durada total
dels mateixos podés excedir de quatre anys.
3. En data 19 de juny de 2015, per resolució de l’alcaldessa es va aprovar la cessió
contractual relativa al lot 1 (Programa de dinamització i informació juvenil als centres de
secundària), arran la dissolució de la cooperativa CISEC, SCCL amb NIF F60149267, en
favor de l’empresa INICIATIVES I PROGRAMES SL, amb NIF B59545913, formalitzada en
escriptura pública, segons consta acreditat a l’expedient de contractació, en els termes de
l’informe tècnic de data 5 de maig de 2015 emès pel Servei d’Esports i Joventut, el qual
preveu en relació al valor del contracte, que tot i no veure’s modificat, donat que la
cooperativa CISEC, SCCL és una entitat exempta d’IVA i l’entitat mercantil INICIATIVES I
PROGRAMES SL no ho està, a l’import anual adjudicat se li ha de sumar l’IVA al tipus del
10%.
4. A la vista de la recepció al Departament Central de Contractació de la petició de pròrroga
del contracte de referència presentada per part de l’empresa INICIATIVES I PROGRAMES
SL en data 8 de febrer de 2016, amb registre núm. 20 (per al lot 2 i 3) i en data 23 de febrer
de 2016, amb registre núm. 33 (per al lot 1) i per part de la FUNDACIÓ PERE TARRÉS en
data 4 de març de 2016, amb registre núm. 52 (per al lot 5), atenent l’arribada imminent de
la data de finalització de la vigència dels contractes a què s’ha fet referència, aquest
departament envià un correu electrònic al responsable del contracte (el cap del Servei
d’Esports i Joventut), per tal de comunicar-li la data de la seva finalització així com la
necessitat d’ emissió d’un informe tècnic en què posés de manifest la seva voluntat de
pròrroga, en el seu cas.
5. En resposta a aquesta comunicació, consta en l’expedient administratiu de referència
informe emès pel cap del departament de Joventut, en data 24 de febrer de 2016, amb
entrada en el Departament Central de Contractació en data 26 de febrer de 2016, favorable
a la tramitació de la pròrroga dels contractes de referència pel termini d’un any més.
6. Des del Departament Central de Contractació, en data 3 de març de 2016 es va trametre
un correu electrònic adreçat al departament de Joventut pel qual es van formular certes
observacions respecte als imports que hi figuraven a l’informe tècnic esmentat a
l’antecedent anterior.
7. En resposta a aquest requeriment, consta en l’expedient administratiu, un segon informe
emès pel cap del departament de Joventut, de data 24 de febrer de 2016, amb entrada en
el Departament Central de Contractació en data 9 de març de 2016, favorable a la
tramitació de la pròrroga dels contractes de referència pel termini d’un any més (això és de
l’1 de juny de 2016 al 31 de maig de 2017), la despesa total de la qual s’estima per al lot 1
en 80.896,63 euros (IVA exclòs al tipus del 10%), per al lot 2 en 83.250,00 euros (IVA
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exclòs al tipus del 10%), per al lot 3 en 24.480,29 euros (IVA exclòs al tipus del 10%) i per
al lot 5 en 24.606,48 euros (IVA exempt).
La despesa prevista per a l’execució de la pròrroga del contracte durant l’exercici 2016
(això és del dia 1 de juny al dia 31 de desembre de 2016) la qual s’estima per al lot 1 en
48.537,98 euros (IVA inclòs al tipus del 10%); per al lot 2 en 49.950,00 euros (IVA inclòs al
tipus del 10%); per al lot 3 en 14.688,17 euros (IVA inclòs al tipus del 10%) i per al lot 5 en
14.353,78 euros (IVA exempt), d’acord amb l’informe tècnic emès pel cap del departament
de Joventut en data 24 de febrer de 2016, s’haurà d’atendre amb càrrec a la partida
pressupostària número 322-3265-22799 del pressupost municipal de l’exercici 2016.
Respecte a la despesa derivada de la tramitació d’aquesta pròrroga imputable a l’exercici
2017, restarà sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient
en el pressupost municipal corresponent a l’exercici indicat per atendre el seu pagament.
8. En data 9 de març de 2016 el Departament Central de Contractació va rebre avís del
departament de Joventut pel qual es va aturar la tramitació de la pròrroga del contracte de
referència fins a la celebració d’una reunió interna. Un cop celebrada aquesta, per correu
electrònic de data 19 d’abril de 2016 rebut a Central de Contractació el servei responsable
del contracte va confirmar la seva continuïtat.
9. Del contingut de l’informe esmentat a l’antecedent setè es va donar trasllat a ambdós
contractistes (INICIATIVES I PROGRAMES SL i FUNDACIÓ PERE TARRÉS) en data 19
d’abril de 2016, manifestant, en la mateixa data l’empresa INICIATIVES I PROGRAMES SL
i en data 20 d’abril 2016 la FUNDACIÓ PERE TARRÉS, la seva conformitat a la pròrroga
del contracte de referència pel termini d’ un any més, això és del dia 1 de juny de 2016 al
dia 31 de maig de 2017, de forma expressa - mitjançant correu electrònic- segons consta
acreditat documentalment en l’expedient administratiu.
10. En la mateixa tramesa de data 19 d’abril de 2016 es va requerir a ambdues empreses,
de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del
sistema de protecció a l’infància i la joventut, per a tots aquells contractes adreçats als
infants i menors, la presentació d’una declaració responsable sobre la disposició de
certificat negatiu d’antecedents per delictes de naturalesa sexual per part del personal
adscrit a l’execució del contracte.
11. Consten en l’expedient de contractació de referència les declaracions responsables
relatives als certificats negatius d’antecedents per delictes de naturalesa sexual del
personal adscrit a aquests contractes presentades per les esmentades empreses i que han
estat conformades pel departament promotor del contracte.
12. Consten en l’expedient de contractació de referència els documents comptables A,
emesos en data 29 d’abril (lot 1, 2 i 5) i 5 de maig de 2016 (lot 3) pel Servei d’Esports i
Joventut, que han de servir per atendre la despesa que es derivi de la pròrroga dels
esmentats contractes durant l’exercici 2016 (això és del dia 1 de juny al dia 31 de desembre
de 2016).
13. Consten en l’ expedient de contractació de referència els certificats acreditatius d’estar
al corrent les esmentades empreses en el compliment de les seves obligacions tributàries,
amb la Seguretat Social i amb l’ Ajuntament de Badalona.
14. De conformitat amb el que disposen els articles 214 i següents del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprovà el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
l’expedient així tramitat es va sotmetre a la fiscalització prèvia de l’ Intervenció municipal,
havent estat informat favorablement per l’interventor en data 19 de maig de 2016.
Fonaments jurídics
1. L’ article 23.2 del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de
la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP) preveu que la pròrroga dels
contractes s’ acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per l’ empresari, llevat
que el contracte expressament estipuli el contrari, sense que pugui produir-se per
consentiment tàcit de les parts.
2. L’ article 25 del TRLCSP preveu que en els contractes del sector públic es puguin
incloure qualsevol pacte, clàusula o condició, sempre que aquests no siguin contraris a
l‘interès públic, a l’ ordenament jurídic i als principis de bona administració.
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3. En aquest sentit, cal posar de manifest que la clàusula 4 del PCAP preveu el que es
transcriu, literalment a continuació:
“Clàusula 4.- Durada del contracte i possibilitat de pròrroga
1. La durada del/s contracte/s que sorgeixi/n arran la tramitació d’ aquest procediment, de
conformitat amb la prescripció desena del Plec de prescripcions tècniques particulars
regulador d’ aquest/s, s’estableix en 2 anys a comptar del primer dia natural del mes
següent al de la seva respectiva data de formalització.
2. De conformitat amb el que preveu l’ article 23.2 del TRLCSP en relació amb el que
disposa l’article 303.1, el/s contracte/s es podrà/n prorrogar de forma expressa per dos
períodes de màxim un any cadascun d’ aquests per mutu acord d’ ambdues parts
manifestat amb una antelació mínima de cinc mesos al finiment de la vigència del contracte,
sense que la durada total del contracte, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 4 anys.
3. No es considerarà que genera cap expectativa a la pròrroga el fet que els licitadors, en el
seu cas, hagin formulat la seva oferta preveient l’ eventual pròrroga del contracte.”
4. Amb els mateixos termes es pronunciava el pacte segon del contracte de referència el
contingut del qual es transcriu continuació:
“SEGON.- La durada d’ aquest contracte és de dos anys a comptar del primer dia natural
del mes següent a la data de la seva formalització, prorrogable per dos períodes de màxim
un any més cadascun per mutu acord de les parts manifestat amb una antelació mínima de
cinc mesos al finiment de la seva vigència inicial, sense que la durada total del contracte,
incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre anys.”
5. L’ import de la despesa que es preveu que es derivi de la formalització de la pròrroga
dels esmentats contractes pel termini d’ un any més (això és del dia 1 de juny de 2016 al
dia 31 de maig de 2017) de conformitat amb les dades incloses en l’informe tècnic de data
24 de febrer de 2016, s’estima per al lot 1 en 80.896,63 euros (IVA exclòs al tipus del 10%),
per al lot 2 en 83.250,00 euros (IVA exclòs al tipus del 10%), per al lot 3 en 24.480,29 euros
(IVA exclòs al tipus del 10%) i per al lot 5 en 24.606,48 euros (IVA exempt).
La despesa prevista per a l’execució de la pròrroga del contracte durant l’exercici 2016 (del
dia 1 de juny al dia 31 de desembre de 2016) la qual s’estima per al lot 1 en 48.537,98
euros (IVA inclòs al tipus del 10%); per al lot 2 en 49.950,00 euros (IVA inclòs al tipus del
10%); per al lot 3 en 14.688,17 euros (IVA inclòs al tipus del 10%) i per al lot 5 en 14.353,78
euros (IVA exempt), d’acord amb l’informe tècnic emès pel cap del departament de
Joventut en data 24 de febrer de 2016, s’haurà d’atendre amb càrrec a la partida
pressupostària número 322-3265-22799 del pressupost municipal de l’exercici 2016 amb
números d’operació comptable 12016000015555/1 (lot 1), 12016000015556/1 (lot 2),
12016000015913/1 (lot 3) 12016000015545 (lot 5).
Respecte a la despesa derivada de la tramitació d’aquesta pròrroga imputable a l’exercici
2017, restarà sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient
en el pressupost municipal corresponent a l’exercici indicat per atendre el seu pagament.
6. Atès que dins del termini d’audiència atorgat als contractistes, aquests posaren de
manifest de forma expressa – mitjançant correu electrònic de data 19 d’abril de 2016
l’empresa INICIATIVES I PROGRAMES, SL i de data 20 d’abril de 2016 la FUNDACIÓ
PERE TARRÉS, que obren en l’ expedient – la seva conformitat a la pròrroga proposada,
és per això que es proposa elevar a l’ òrgan de contractació la proposta d’aprovació de la
pròrroga dels contractes de referència pel termini d’ un any més, concretament pel període
comprès del dia 1 de juny de 2016 al dia 31 de maig de 2017, d’acord amb les mateixes
condicions contractuals que fins ara venien regint els esmentats contractes subscrits en
data 26 de maig de 2014 per al lot 1 amb l’entitat CISEC i cedit a l’empresa INICIATIVES I
PROGRAMES SL, en data 13 de maig de 2016 per als lots 2 i 3 amb l’empesa
INICIATIVES IPROGRAMES SL i en la mateixa data per al lot 5 amb la FUNDACIO PERE
TARRES i que són les següents d’acord amb el pacte primer de cadascun dels contractes:
Lot 1 - Iniciatives i Programes SL
“- Una oferta econòmica de 161.793,25 euros (IVA exempt) per a la durada inicial establerta
per a aquest contracte (dos anys).
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L’ administració no ha de suportar l’ IVA, donat que CISEC és una entitat exempta segons
la llei.(*)
-Incrementa el número d’ hores de servei mínimes exigides per aquest lot en el Plec de
prescripcions tècniques particulars de que n’ és regulador en 3 hores setmanals en la
jornada laboral del coordinador/a del servei per tal de donar un valor afegit i poder
implementar tot un seguit de millores proposades a la proposta tècnica amb el màxim de
qualitat possible.
-Proposa realitzar les següents activitats addicionals respecte les mínimes exigides per
aquest lot en el Plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest contracte
sense que la seva realització suposi una despesa addicional per a la Corporació:
- Dos campanyes noves de sensibilització d’ acord a les temàtiques de: Arts i cultura
assequible i lleure a l’ estiu. Per tal de fer-ho factible, aportarà material didàctic preparat a l’
equip PIDCES.
- Una línia de treball per comissions i com a mínim es compromet a generar una amb
alumnat de 4t d’ ESO i 1 vinculada a les festes populars.
- Dos tallers dirigits al delegats a cada centre educatiu. Això suposa com a mínim 26 tallers
amb les següents temàtiques:
El paper del delegat/delegada (taller consolidat)
Com organitzar activitats al meu INS? (Taller de nova creació)
- Un espai formatiu i de trobada entre tots els professionals que treballen amb nosaltres dos
cops a l’ any. Amb l’ objectiu de reforçar la idea de treball en xarxa i intercanvi de bones
pràctiques transferibles entre territoris.
- Redueix la limitació del 85% de variació experimentada per l’ IPC que preveu l’article 90
del TRLCSP, quant a la revisió de preus prevista a la clàusula 25 d’ aquest plec, en 85
unitats percentuals.”
(*) En els termes de l’informe de data 5 de maig de 2015, emès pel Servei d’Esports i
Joventut que va servir de base per a la resolució d’aprovació de la cessió contractual, el
qual preveu en relació al valor del contracte, que tot i no veure’s modificat, donat que la
cooperativa CISEC, SCCL és una entitat exempta d’IVA i l’entitat mercantil INICIATIVES I
PROGRAMES SL no ho està, a l’import anual adjudicat se li ha de sumar l’IVA al tipus del
10%.
Lot 2 i 3 - Iniciatives i Programes SL
“ Per al lot 2:
- Una oferta econòmica de 166.500,00 euros (IVA exclòs) per a la durada inicial establerta
per a aquest contracte (dos anys).
L’ import de l’ IVA a suportar per l’Administració, és al tipus del 10 % i representa una
quantitat de 16.650,00 euros pels dos anys indicats.
-Incrementa el número d’ hores de servei mínimes exigides per aquest lot en el Plec de
prescripcions tècniques particulars de que n’ és regulador en 618 hores/any per cadascuna
de les actuacions i/o activitats a realitzar.
-Proposa realitzar 15 activitats addicionals/any respecte les mínimes exigides per aquest lot
en el Plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest contracte sense que la
seva realització suposi una despesa addicional per a la Corporació.
- Redueix la limitació del 85% de variació experimentada per l’ IPC que preveu l’article 90
del TRLCSP, quant a la revisió de preus prevista a la clàusula 25 d’ aquest plec, en 85
unitats percentuals.
Per al lot 3:
- Una oferta econòmica de 48.960,59 euros (IVA exclòs) per a la durada inicial establerta
per a aquest contracte (dos anys).
L’ import de l’ IVA a suportar per l’Administració, és al tipus del 10 % i representa una
quantitat de 4.896,06 euros pels dos anys indicats.
-Incrementa el número d’ hores de servei mínimes exigides per aquest lot en el Plec de
prescripcions tècniques particulars de que n’ és regulador en 100 hores/any per cadascuna
de les actuacions i/o activitats a realitzar.
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-Proposa realitzar 17 activitats addicionals/any respecte les mínimes exigides per aquest lot
en el Plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest contracte sense que la
seva realització suposi una despesa addicional per a la Corporació.
- Redueix la limitació del 85% de variació experimentada per l’ IPC que preveu l’article 90
del TRLCSP, quant a la revisió de preus prevista a la clàusula 25 d’ aquest plec, en 85
unitats percentuals.”
Lot 5 - Fundació Pere Tarrés
- Una oferta econòmica de 49.212,96 euros (IVA exempt en base als articles 20.1.8 i 20.3
de la llei 37/92 de 28 de desembre, sobre entitats no lucratives) per a la durada inicial
establerta per a aquest contracte (dos anys).
-Incrementa el número d’ hores de servei mínimes exigides per aquest lot en el Plec de
prescripcions tècniques particulars de que n’ és regulador en 0,25 hores per cadascuna de
les actuacions i/o activitats a realitzar.
-Proposa realitzar 25 activitats addicionals respecte les mínimes exigides per aquest lot en
el Plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest contracte sense que la
seva realització suposi una despesa addicional per a la Corporació.
- Redueix la limitació del 85% de variació experimentada per l’ IPC que preveu l’article 90
del TRLCSP, quant a la revisió de preus prevista a la clàusula 25 d’ aquest plec, en 85
unitats percentuals.”
7. De conformitat amb allò disposat a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del
sistema de protecció a l’infància i la joventut en relació al compliment del requisit de
disposició de certificat negatiu d’antecedents per delictes de naturalesa sexual, per part del
personal adscrit a contractes adreçats als infants i menors.
8. D’acord amb el que preveuen els articles 214 i següents del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), en
tractar-se la pròrroga d’aquest contractes d’un acte de contingut econòmic per la
corporació, l’expedient es va sotmetre a informe previ de la Intervenció municipal, havent-lo
informat favorablement l’ interventor d’ acord amb l’exposat al darrer antecedent d’ aquest
document.
9. De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona del TRLCSP i el
cartipàs municipal vigent l’òrgan competent per resoldre aquesta pròrroga 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.
10. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 Reial Decret 2569/1986, de 28 de novembre,
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, considerant
que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al tercer tinent d’alcalde i regidor
de l’Àmbit de Badalona Democràtica que elevi a l’alcaldessa la inclusió en l’ordre del dia de
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR la pròrroga pel termini d’ un any més (del dia 1 de juny de 2016 al dia
31 de maig de 2017) del contractes subscrits en data 13 de maig de 2016 per als lots 2 (de
ciutat, Badiu Jove) i 3 (del barri de Lloreda) amb l’empresa INICIATIVES I PROGRAMES
SL amb NIF B59545913 i en la mateixa data per al lot 5 (del barri de Morera) amb la
FUNDACIO PERE TARRES amb NIF R5800395E; en data 26 de maig de 2014 per al lot 1
(als centres de secundària) i cedit a l’empresa INICIATIVES I PROGRAMES SL, amb NIF
B59545913 per resolució de l’alcaldessa de data 19 de juny de 2015 (en els termes de
l’informe tècnic de data 5 de maig de 2015 emès pel departament d’Esports), a resultes de
la tramitació de l’expedient indexat amb el número 30/OBR-7/12 relatiu a la prestació dels
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serveis de dinamització i informació juvenil de Badalona, d’acord amb les mateixes
condicions que resultaren adjudicades i amb els termes que s’ exposen en l’informe tècnic
de data 24 de febrer de 2016 emès pel cap del Departament de Joventut.
Amb una despesa total que es preveu que es derivi de la formalització de la pròrroga
d’aquests contractes per a cadascun del lots esmentats, de conformitat amb les dades
incloses en l’informe tècnic de data 24 de febrer de 2016, la qual s’estima per al lot 1 en
80.896,63 euros (IVA exclòs al tipus del 10%), per al lot 2 en 83.250,00 euros (IVA exclòs al
tipus del 10%), per al lot 3 en 24.480,29 euros (IVA exclòs al tipus del 10%) i per al lot 5 en
24.606,48 euros (IVA exempt).
SEGON.- ATENDRE la despesa que es derivi de la pròrroga dels esmentats contractes
subscrits amb l’Ajuntament durant l’exercici 2016 (del dia 1 de juny al dia 31 de desembre
de 2016) la qual s’estima per al lot 1 en 48.537,98 euros (IVA inclòs al tipus del 10%); per al
lot 2 en 49.950,00 euros (IVA inclòs al tipus del 10%); per al lot 3 en 14.688,17 euros (IVA
inclòs al tipus del 10%) i per al lot 5 en 14.353,78 euros (IVA exempt), d’acord amb allò
previst a l’informe tècnic emès pel cap del departament de Joventut en data 24 de febrer de
2016, s’haurà d’atendre amb càrrec a la partida pressupostària número 322-3265-22799 del
pressupost municipal de l’exercici 2016 i números d’operació comptable 12016000015555/1
(lot 1), 12016000015556/1 (lot 2), 12016000015913/1 (lot 3) i 12016000015545 (lot 5).
SOTMETRE la despesa que es pugui derivar de la tramitació d’aquesta pròrroga imputable
a l’exercici 2017, a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost municipal corresponent a l’exercici indicat per atendre el seu pagament.
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa INICIATIVES I PROGRAMES SL
amb NIF B59545913 i a la FUNDACIÓ PERE TARRÉS amb NIF R5800395E,
COMUNICAR-LA al cap de Servei d’Esports i Joventut i als Departaments de Tresoreria i
Intervenció Municipals i PUBLICAR-LA al Perfil de contractant d’aquesta corporació.
QUART.- REQUERIR a l’empresa INICIATIVES I PROGRAMES SL i a la FUNDACIÓ
PERE TARRÉS perquè en el termini màxim de 10 dies a comptar de la notificació d’aquesta
resolució, formalitzin amb aquesta corporació l’annex corresponent a la pròrroga de
cadascun dels esmentats contractes.
En conseqüència, en atenció als antecedents i raonaments jurídics que s’exposen en la
proposta de resolució precedent i d’acord amb el que preveu la Resolució de l’alcaldessa
de data 23 de juny de 2015, sobre l’impuls de les actuacions municipals, dono plena
conformitat al seu contingut, la valido plenament i elevo a l’ alcaldessa, prèvia declaració
d’urgència, la inclusió d’ aquesta proposta a la propera i immediata sessió de la Junta de
Govern Local, per al seu debat i aprovació, si escau.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de
resolució precedent, conforme a les previsions de l’article 83 del Reglament d’ organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, dono plena conformitat al seu contingut, la
valido plenament, i atenent a raons de màxima eficàcia i eficiència en la gestió municipal,
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, prèvia declaració
d'urgència.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Junta
de Govern Local RESOL d’acord amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui
aquesta proposta als interessats i als Departaments municipals que correspongui per al seu
respectiu coneixement i efectes.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7.
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Precs i preguntes
S’accepta la proposta de modificar l’hora de la convocatòria de les Juntes de Govern Local
ordinàries que a partir d’ara tindran lloc a les 9:15h.

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

Vist i plau
L’alcaldessa

El secretari accidental
(Res. 03/09/2015 i 31/05/2016)

M. Dolors Sabater i Puig
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