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

24
Junta de Govern Local
Ordinària
10 d’octubre de 2016
09:25
Acta

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

Secretària acc.
Interventor
Tresorer acc.

M. Dolors Sabater i Puig
José Antonio Téllez Oliva
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Agnès Rotger i Dunyó
Ma. Ángeles Gallardo Borrega
Remedios Hijano Cruzado
Julián Álamo Guijarro
Jordi Crisol i González

ABSENTS
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor

Eulàlia Sabater Díaz
Fàtima Taleb Moussaoui
Francesc Duran i Vilalta
Àlex Mañas Ballesté

ORDRE DEL DIA
Aprovar les actes número 22 i 23 corresponents a les sessions del dia 26 de
setembre de 2016, la primera ordinària i la segona pública i extraordinària.
Àmbit de Badalona Democràtica
1. Aprovar l'adscripció dels reglaments i ordenances municipals de l'Ajuntament als
presidents/es d'àrees en raó dels seus respectius àmbits competencials per tal d'iniciar
l'adaptació de la normativa a la LPACAP i a la LRJSP.
2. Aprovació de la licitació del contracte de serveis d'assessorament, mediació i
administració de les pòlisses d'assegurances de la corporació així com la contractació
d'aquestes, pel termini d' 1 any amb possibilitat de prorroga per dos períodes de màxim 1
any.
Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
3. Adjudicar el contracte de serveis de gestió i posada en pràctica de la Cavalcada de Reis
2017 a l'empresa Trànsit Projectes, SL, per un preu de 156.090,00 euros iva inclòs.
Proposicions urgents

Precs i preguntes
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Aprovar les actes número 22 i 23 corresponents a les sessions del dia 26 de
setembre de 2016, la primera ordinària i la segona pública i extraordinària.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de les Actes número 22 i 23
corresponents a les sessions del dia 26 de setembre de 2016, la primera ordinària i la
segona pública i extraordinària, les quals van ser aprovades per unanimitat.

Àmbit de Badalona Democràtica
1. Aprovar l'adscripció dels reglaments i ordenances municipals de l'Ajuntament als
presidents/es d'àrees en raó dels seus respectius àmbits competencials per tal
d'iniciar l'adaptació de la normativa a la LPACAP i a la LRJSP.
Assumpte: Adscripció dels reglaments i ordenances municipals de l’Ajuntament de
Badalona als President/es d’àrees als quals els hi corresponen, en atenció als seus
respectius àmbits competencial, per tal d’iniciar el procés d’adaptació de la referida
normativa a la LPAC i a la LRJSP.
Òrgan que resol: Junt de Govern Local
Interessats: Organització municipal
ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ
La Llei estatal 17/2009, de 23 de novembre, sobre el Lliure accés a les activitats de serveis
i el seu exercici, per a l’adaptació de la normativa espanyola a la Directiva 206/123/CE,
relativa als serveis en el mercat interior, per a la millora de la competitivitat i la qualitat.
La Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia sostenible, va establir l’obligació per a les
administracions públiques de revisar periòdicament la seva normativa per adaptar-la als
principis de bona regulació.
Mitjançant resolució d’Alcaldia de data 22 de novembre de 2011 es va acordar la creació
del Grup de treball per a la simplificació administrativa (GSA), amb l’encàrrec d’analitzar la
normativa municipal vigent i futura, així com els procediments existents i proposar les
modificacions pertinents, tot això amb la finalitat d’alleugerar les càrregues administratives
que se’n deriven cap a la ciutadania i millorar la qualitat en la prestació dels serveis públics
municipals.
En el marc del procés d’implementació de la Llei 39 /2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de las Administracions Públiques (LPAC) i la Llei 40/2015, d’1 de
octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP), cal significar les innovacions que
introdueixen respecte de la substanciació del procediment administratiu -el qual només es
podrà tramitar electrònicament i haurà de simplificar-se amb reducció de càrregues
administratives- i l’adaptació de la normativa vigent als principis de bona regulació.
EL Títol VI de la LPAC recull els esmentats principis de bona regulació, als quals s’ha
d'ajustar l’exercici de la iniciativa normativa de les Administracions Públiques per tal de
garantir l’efectivitat dels drets constitucionals aquesta matèria, aquest principis són:
necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència,
l’adequació als qual haurà de quedar suficientment justificada al preàmbul dels
corresponents projectes normatius. En aquest sentit, l’art. 130 LPAC determina la revisió
periòdica de la normativa vigent per a la seva adaptació als meritats principis i la cooperació
per promocionar l’anàlisi econòmic en la elaboració de las normes.
Així mateix, s’estableixen una sèrie de mesures tendents a garantir un millor compliment
del principi constitucional a la seguretat jurídica, com l’increment de la participació
ciutadana en l’elaboració de les normes, la seva predictibilitat i avaluació pública:
- En relació a l’increment de la participació ciutadana, l’art.133 LPAC exigeix la realització
d’una consulta pública amb caràcter previ als projectes normatius, a través del portal web,
per tal de recollir l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives,
potencialment afectats per la futura norma sobre: a) els problemes que es pretenguin
solucionar amb la iniciativa; b) la necessitat i oportunitat de la seva aprovació; c) els
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objectius de la norma; d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.
Això, sens perjudici de que si la norma afecta als drets i interessos legítims de les
persones, es publicarà el text al portal web, amb l’objecte de donar audiència als ciutadans
afectats i recollir aportacions addicionals.
- En relació a la previsibilitat de la normativa, l‘art 132 LPAC preceptua la publicació anual,
al Portal de la Transparència, d’un Pla Normatiu que contingui les iniciatives normatives que
hagin de ser elevades per a la seva aprovació l’any següent
- En relació a l’avaluació normativa, l’art. 130.1 LPAC preceptua la publicació d’un informe
sobre la consecució dels objectius previstos respecte de la normativa vigent i si sobre la
justificació i correcta quantificació dels costos i carregues de la mateixa.
De conformitat amb la disposició final quinta de la LPAC, el termini per a l’adequació de les
normes reguladores estatals, autonòmiques i locals dels distints procediments normatius
que siguin incompatibles amb el previst a la referida Llei és d’un any des de l’entrada en
vigor de la mateixa.
En base a tot l’exposat es considera convenient iniciar el procés d’adaptació de les
ordenances i reglaments municipals a la LPAC i a la LRJSP, mitjançant la creació d’una
Comissió que tindrà com a finalitat la meritada adaptació normativa, absorbint, per tant, les
escomeses del Grup treball per a la simplificació administrativa (GSA).
FONAMENTS DE DRET
Llei 39 /2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de las Administracions
Públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Atesa la potestat d’autoorganització que ostenten els municipis, segons l’article 4.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local.
Atesa la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, el Text Refós de Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya i d’altres d’aplicació.
Vistes les disposicions citades i d’altres d’aplicació, el sotasignat considera que, de
conformitat amb la normativa vigent, la Junta de Govern Local hauria d’aprovar la següent
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Aprovar l’adscripció dels reglaments i ordenances municipals de l’Ajuntament de
Badalona als President/es d’àrees als quals els hi corresponen, en atenció als seus
respectius àmbits competencials, per tal d’iniciar el procés d’adaptació de la referida
normativa a la LPAC i a la LRJSP.
ALCALDIA
Guàrdia Urbana
Reglament general del servei de guàrdia urbana de Badalona
Reglament de segona activitat de la guàrdia urbana de l’Ajuntament de Badalona
Ordenança general municipal de circulació de vehicles de Badalona
Protocol
Reglament regulador de la concessió d'honors i distincions
REGIDOR DE BADALONA DEMOCRÀTICA
Organització
Reglament orgànic municipal
Ordenança Municipal de Civisme de Badalona.
Reglament regulador del servei públic de comunicació audiovisual de l’Ajuntament de
Badalona.
Reglament per a l’exercici de la potestat sancionadora per comissió d’infraccions de
caràcter lleu competència de l’Ajuntament de Badalona.
Hisenda
Ordenances Fiscals
Ordenança municipal reguladora de les bases específiques d’una subvenció sobre l’ import
de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles per a les famílies monoparentals.
Participació Ciutadana
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Reglament de Participació ciutadana
Llengua
Reglament per a l’ús de la llengua catalana
REGIDOR DE BADALONA HABITABLE
Urbanisme
Ordenances Metropolitanes d’Edificació a Badalona
Ordenança municipal d’edificació a la ciutat de Badalona
Ordenança d’activitats i intervenció Ambiental de Badalona
Ordenança d’obres menors a Badalona
Ordenança municipal reguladora de la instal·lació i el funcionament dels aparells d'alarma
en el municipi de Badalona.
Ordenança municipal reguladora de les activitats i Instal·lacions de radiocomunicació.
Ordenança reguladora dels establiments de serveis telefònics per a ús públic (locutoris)
Ordenança sobre les establiments de venda de producte pirotècnics
Ordenança per al tractament de les façanes i carta de colors de Dalt de la Vila de Badalona.
Via pública
Ordenança de cales i canalitzacions
Ordenança de guals
Ordenança de neteja
Ordenança de mobiliari urbà
Ordenança de publicitat
Ordenança sobre instal·lacions a l’espai públic
Ordenança reguladora de les autoritzacions de venda de diaris, revistes i publicacions
periòdiques, flor i llaminadures, mitjançant quioscos de caràcter fix a la via pública.
REGIDOR DE BADALONA PROPERA I SOSTENIBLE
Comerç
Reglament d’encants de Badalona
Ordenança de fires artesanals de Badalona
Ordenança de mercats municipals
Medi Ambient
Reglament de règim d’ús dels horts de titularitat municipal i per l’atorgament de llicències
d’ús privatiu del domini públic
Ordenança municipal de platja
Ordenança d’espais verds
Ordenança de sorolls i vibracions
Ordenança municipal reguladora de la incorporació de sistemes de captació de energia
solar per a ús tèrmic en les edificacions de Badalona.
Cementiris
Reglament municipal dels cementiris de Badalona
Reglament municipal dels serveis funeraris de Badalona
REGIDOR DE BADALONA EDUCADORA
Educació
Reglament del consell escolar municipal de Badalona
Reglament del consell de participació dels infants de l’Ajuntament de Badalona
Reglament del servei municipal de les escoles bressol de Badalona
Reglament de l’ús social d’edificis i instal·lacions dels centres d’educació infantil i primària
de l’ajuntament de Badalona
Cultura
Reglament d’ús de la xarxa municipal de Biblioteques de Badalona
Reglament d’ús dels Centres Cívics de Badalona
REGIDOR DE BADALONA JUSTA I INCLUSIVA
Salut
Ordenança municipal de tinença d’animals
Ordenança mosquit tigre
Serveis socials
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Reglament de funcionament del consell de benestar social
SEGON. Crear la Comissió per a l’adaptació de la normativa de l’Ajuntament de Badalona a
la LPAC i a la LRJSP, presidida per l’Alcaldessa o regidor/a en qui delegui i que estarà
integrada pels següents membres:
- Secretari General
- Interventor municipal
- Tresorer municipal
- Cap Assessoria Jurídica
- Els responsables jurídics dels serveis i àrees municipals, els quals seran designats per
l’Alcaldia, a proposta del Secretari General.
Actuarà com a secretari/ a de la Comissió: el cap de l’Assessoria Jurídica.
Aquesta Comissió absorbeix les escomeses del Grup treball per a la simplificació
administrativa (GSA).
TERCER. Procedir a la elaboració del Pla Normatiu per l’any 2017 per a la seva aprovació i
publicació en el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Badalona abans de final 2016.
QUART. Notificar als interessats aquesta resolució i comunicar-la a la resta dels Serveis i
Departaments municipals als efectes procedimentals que en dret procedeixin en ordre al
bon fi i execució dels acords precedents.
(…)
ACORD
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i raonaments jurídics de la Proposta precedent , la
Junta de Govern Local RESOL de conformitat
Votació: La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 6
2. Aprovació de la licitació del contracte de serveis d'assessorament, mediació i
administració de les pòlisses d'assegurances de la corporació així com la
contractació d'aquestes, pel termini d' 1 any amb possibilitat de prorroga per dos
períodes de màxim 1 any.
Identificació de l’expedient
Tipus d’ acte: Aprovació de la licitació i l’obertura del procediment obert d’adjudicació
referent al contracte de serveis d’assessorament, mediació i administració de les pòlisses
d’assegurances de la corporació així com la contractació d’aquestes, pel termini d’ un any
amb possibilitat de pròrroga per dos períodes de màxim un any cadascun.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Expedient: 4/OBR-1/16
Antecedents
1.En data 29 de gener de 2016 la cap del Servei Jurídic i Administració General de l’ àmbit
de Badalona Democràtica va emetre un informe en què posava de manifest, entre d’ altres,
la necessitat de renovar el contracte relatiu al programa d’ assegurances de la corporació
atenent la seva recent finalització (31/12/2015). Aquest informe s’ acompanyava del plec de
prescripcions tècniques particulars – datat del mateix dia - que es proposava per regir
aquest contracte.
2.A la vista de la documentació tècnica antecedent, en data 9 de febrer de 2016 el
Departament Central de Contractació formulà tot un seguit d’ observacions a la redacció
d’ambdós documents havent-se detectat determinades mancances, com ara i d’ entre
altres, la necessitat d’ acompanyar aquesta documentació de la retenció de crèdit escaient
per atendre el pagament que s’ estimava que se’n derivaria de l’ execució del contracte de
referència per a l’ any 2016.
3.Atès que una de les partides pressupostàries amb càrrec a la qual s’ havia de satisfer una
de les primes objecte d’ aquest contracte, un cop es formalitzi la corresponent pòlissa
d’assegurances, la gestionava el Servei de Recursos Humans i no el Servei Jurídic i
Administració General de l’Àmbit de Badalona Democràtica, servei promotor d’ aquesta
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contractació, no va ser fins el dia 29 de març de 2016 que es va elaborar per part de
Recursos Humans aquest darrer document i es va poder completar l’expedient de
contractació, el qual va quedar format per la següent documentació:
- Informe tècnic de motivació de data 29/03/2016 emès per la cap del Servei Jurídic i
Administració General de l’ àmbit de Badalona Democràtica.
- Plec de prescripcions tècniques particulars que es proposa per regir aquest contracte, de
la mateixa data.
- Informe tècnic complementari que acompanya els documents comptables (RC) que han
de servir per atendre la despesa que s’ estima que se’n derivi del/s contracte/s de
referència per a l’ any 2016, havent-se previst la seva entrada en vigor al mes de juliol d’
enguany.
- Els corresponents documents comptables (RC) d’ acord amb el detall per lots i pels
imports que es detallen a continuació:
Lots
Aplicació
Import
Id.Op
Núm.Op
pressupostària
1
2016 N 210 9331
RC
12016000004488/1 36.542,28
22401
2i4
2016 N 210 9202
RC
12016000004490/1 59.944,40
22404
2016 N 210 9202
3
RC
12016000004495/1 11.534,96
22406
5
2016 N 210 9203
RC
12016000004496/1 16.462,50
22402
6
2016 N 210 9330
RC
12016000004497/1 546,24
22403
2016 N 210 9220
7 (accidents)
RC
12016000004498/1 829,02
22405
7 (vida)
2016 N 213 9204
RC
12016000009533/1 10.547,10
16205
4.A la vista de l’ esmentada documentació, en data 4 d’ abril de 2016 la cap del Servei de
Contractació (per delegació segons resolució de data 21/12/2015) va dictar resolució
d’incoació de l’ expedient administratiu corresponent en ares a adjudicar l’ esmentat
contracte i en la mateixa data la lletrada que subscriu aquest informe va elaborar el Plec de
clàusules administratives particulars que proposava per regir aquest contracte així com
també l’ informe jurídic que acompanyava l’ esmentat plec.
5.De l’ expedient així format se’n donà tramesa en data 6 d’ abril de 2016 als departaments
de Secretaria General i Intervenció Municipal per a l’ emissió dels seus preceptius informes
previs en relació amb les plecs que integren aquest expedient de conformitat amb les
previsions de la disposició addicional segona del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’ aprovà el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
6.En data 3 de maig de 2016 la secretària d’ aquesta corporació informà favorablement
l’expedient de referència.
7.En data 9 de maig de 2016 l’ interventor general va emetre un informe on formulà
l’observació que es transcriu literalment a continuació:
“Vist l’ expedient de referència, aquesta Intervenció manifesta el seu desacord amb el
contingut dels informes tècnic i jurídic que proposen que es contregui la quantitat disponible
sense arribar a cobrir l’ import total del contracte i no el pot informar favorablement per
manca de crèdit pressupostari.”
8.A la vista de l’ esmentat informe d’ Intervenció General, el Departament Central de
Contractació requerí al Servei Jurídic i Administració General de l’ àmbit de Badalona
Democràtica l’ inici de l’expedient de modificació de pressupost corresponent per tal de
dotar de crèdit adequat i suficient les partides indicades a l’ antecedent tercer d’ aquest
document.
9.Atenent la data en què ens trobem, tenint en compte que l’ expedient de modificació de
pressupost encara no s’ ha aprovat per l’òrgan competent i que per la tipologia de
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procediment escollit per adjudicar aquest contracte, es preveu la seva entrada en vigor a la
propera anualitat, per la qual cosa la despesa que se’n pugui derivar de la seva
formalització per a l’ any 2017 i posteriors que comprengui la seva execució i/o 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 de conformitat amb el que preveu 110.2 del TRLCSP
i 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/s
contracte/s de referència es derivi per a les futures anualitats podrà constituir causa per a la
seva modificació i/o resolució d’acord amb l’ establert a les clàusules 27 i 30 del plec de
clàusules administratives particular regulador d’aquest contracte.
10.És per això que com s’ han de canviar els aspectes de finançament del contracte s’ ha
hagut de refer tota la documentació tècnica i administrativa que fins ara integrava
l’expedient, trobant-se format ara per la següent documentació:
-Informe tècnic de motivació de data 30 de juny de 2016.
-Plec de prescripcions tècniques particulars de data 30 de juny de 2016.
-Resolució d’ incoació de l’ expedient de data 4 de juliol de 2016.
-Plec de clàusules administratives particulars de data 4 de juliol de 2016.
-Informe jurídic que acompanya el plec de clàusules de data 4 de juliol de 2016.
11.L’ objecte d’ aquest contracte el constitueix la prestació per part dels corredors
d’assegurances (persona física o jurídica que realitza l’activitat mercantil de mediació en
assegurances privades sense mantenir vincles que suposin afecció amb entitats
asseguradores o pèrdua d’independència respecte d’aquestes i oferint assessorament
professional imparcial a l’entitat contractant, en aquest cas, l’Ajuntament de Badalona, que
demanda la cobertura dels riscos que tot seguit assenyalem, de conformitat amb el que
disposa I' article 2 de la Llei 9/1992, de 30 d’ abril, de mediació en assegurances privades),
d’assistència en la gestió i execució de les pòlisses d’assegurances que l’Ajuntament de
Badalona subscrigui amb la companyia asseguradora proposada pel corredor arran
d’aquesta licitació per l’assegurament de les responsabilitats que es puguin derivar dels
danys materials a béns immobles i mobles de titularitat de la corporació o d’aquells que
aquesta en faci ús independentment del títol; la responsabilitat civil i patrimonial; la derivada
de l’ús i circulació dels vehicles a motor (vehicles normals i especials); la derivada de I’ús
d’embarcacions; l’assegurança de defensa jurídica per danys materials i corporals;
l’assegurança de responsabilitat d’autoritats i personal al servei de l'Ajuntament i la de vida
dels càrrecs electes de I’Ajuntament i la d’accidents dels empleats en nòmina d’aquesta
corporació i d’altres col·lectius.
També és objecte d’aquesta contractació la realització per part del corredor
d’assegurances, a títol enunciatiu i no limitatiu, de les següents prestacions:
a)Assistència i assessorament al prenedor de les assegurances amb relació als sinistres.
b)Tramitació de les declaracions de sinistres i incidències que puguin haver-hi de
cadascuna de les pòlisses, valoració dels sinistres i mediació defensant els interessos de la
corporació davant les entitats asseguradores.
c)Anàlisi de risc i elaboració d’estudis estadístics sobre sinistralitat de les pòlisses
d’assegurances contractades.
d)Assessorament sobre els límits de les garanties assegurades, cobertures i imports de les
primes, així com l’estudi de la conveniència d’ acordar possibles pròrrogues, modificacions
i/o anulacions de pòlisses.
e)Informació detallada sobre l’estat del mercat assegurador que pugui incidir en una millor
prestació i gestió econòmica de les pòlisses d’assegurances.
f)Revisió i valoració dels capitals a assegurar.
g)Subministrar un fitxer i/o programa informàtic amb una periodicitat trimestral amb un
format compatible (excel o similar) amb el de l’ Ajuntament per tal de poder controlar i
comprovar les resolucions dels sinistres i incidències de qualsevol àmbit que es puguin
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detectar en el decurs de la vigència del contracte, així com garantir el seu manteniment
actualitzat.
12.Atenent la diversitat de riscos a cobrir mitjançant les pòlisses d’ assegurances que es
proposa contractar s’ ha considerat adient dividir l’objecte d’ aquest contracte en els
següents lots:
- Lot 1: Mediació i contractació de la cobertura i assegurança de danys materials.
- Lot 2: Mediació i contractació de la cobertura i assegurança de responsabilitat civil i
patrimonial.
- Lot 3: Mediació i contractació de la cobertura i assegurança relativa a la defensa jurídica
per danys materials i corporals.
- Lot 4: Mediació i contractació de la cobertura i assegurança de responsabilitat d’autoritats
i personal al servei de l’Ajuntament de Badalona.
- Lot 5: Mediació i contractació de la cobertura i assegurança de la responsabilitat derivada
de l’ús i circulació de vehicles a motor: vehicles normals i especials.
- Lot 6:
Mediació i contractació de la cobertura i assegurança de la responsabilitat
derivada de l’ús d’embarcacions.
- Lot 7: Mediació i contractació de la cobertura i assegurança de vida dels càrrecs electes
de l’Ajuntament i assegurança d’accidents de tots els empleats en nòmina i d’altres
col·lectius que estiguin prestant els seus serveis a l’ Ajuntament de Badalona.
13.El pressupost màxim de licitació (PML) per a la totalitat de lots en què s’ha dividit
l’objecte d’ aquest contracte és de 450.994,61 euros (IVA exempt, altres impostos i
recàrrecs d’aplicació inclosos) i es desglossa per lots de la següent manera:
PML (IVA exempt, altres
LOTS
impostos i recàrrecs d’
aplicació inclosos)
LOT 1
219.253,63 €
Assegurança danys materials.
LOT 2
Responsabilitat civil i patrimonial.
122.866,50 €
LOT 3
Assegurança defensa jurídica danys materials i corporals.
LOT 4
Assegurança responsabilitat alts càrrecs.
LOT 5
Responsabilitat derivada de l’ús i circulació de vehicles a motor:
vehicles normals i especials.
LOT 6
Responsabilitat derivada de l’ús i circulació d’embarcacions.
LOT 7
• Accidents voluntaris, accidents prestació substitutòria i grups
de gegants.
• Vida regidors, empleats públics (accidents).

34.604,86 €
17.500 €
32.925 €
1.092,5 €

1.657,98 €
21.094,14 €
Per a la determinació dels imports a què s’ha fet referència s’ ha pres en consideració la
relació de béns mobles, immobles i personal objecte de cobertura per les assegurances
esmentades actualitzada en el moment de preparar-se la licitació que hi figura en els
annexos del Plec de prescripcions tècniques particulars que es proposa per regir aquest
contracte.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost màxim de licitació
establert per a cadascun d’aquests lots, essent obligatòria, amb els termes recollits en l’
informe tècnic de motivació que el Departament promotor d’ aquest contracte ha emès i que
figura en l’expedient de contractació de referència, la participació de manera conjunta en la
licitació dels lots 1, 2 i 3, d’ una banda, i 5 i 6 d’ una altra, així, aquell licitador que vulgui
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licitar pel lot 1, 2 o 3, ho haurà de fer també per la resta (és a dir, si es vol licitar pel lot 1,
s’haurà d’anar també pel lot 2 i pel 3; si es vol licitar pel lot 2, s’haurà de concórrer també
pel lot 1 i pel 3 i, finalment, si es vol licitar pel lot 3, s’haurà de fer també pel lot 1 i 2). Amb
els mateixos termes quant es refereix als lots 5 i 6.
No s’acceptarà ni es valorarà l’ oferta rebuda de manera individualitzada per un d’aquests
lots si no va acompanyada de la oferta dels altres dos lots (quant es refereix als lots 1, 2 i 3)
o de l’altre lot restant (quant al lot 5 i 6).
Els lots 4 i 7 es liciten de forma individualitzada de manera que els licitadors poden
participar en la licitació dels dos lots o d’ un lot només amb independència que també hagin
licitat pels lots 1, 2 i 3 conjuntament i/o pel lot 5 i 6.
14.De conformitat amb l’ informe tècnic emès per la cap del Servei Jurídic i Administració
General de l’ àmbit de Badalona Democràtica la durada del contracte o contractes que se’n
puguin derivar de la tramitació del procediment que es proposa endegar per tal d’ adjudicarlo/s s’ estableix en un any a comptar del primer dia natural del mes següent a la data de la
seva formalització. No obstant això, es preveu la possibilitat de pròrroga per mutu acord de
les parts manifestat amb una antelació mínima de tres mesos respecte la data de
finalització del contracte, per dos períodes de màxim un any cadascun, de forma que la
durada total del contracte serà de com a màxim tres anys, a l’ empara d’ allò previst a
l’article 22 de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, del contracte d’ assegurança atenent el règim
jurídic d’ aquest contracte, de naturalesa privada, regint-se els seus efectes i extinció pel
dret privat.
15.El valor estimat d’aquest contracte és de 1.352.983,83 euros, IVA exempt per aplicació
de l’article 20.1.16ª de la Llei 37/92 de 28 de desembre, reguladora de l’ Impost sobre el
valor afegit,i comprèn el valor base del contracte atenent la seva durada inicial establerta en
un any (per import de 450.994,61 euros) així com l’import que s’ estima pels dos períodes
de possibles pròrrogues (per import de 901.989,22 euros, a raó de 450.994,61 euros/any).
16.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 RDL 3/2011, de
14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic,
havent estat informat favorablement l’expedient de referència en dates 6 i 23 de setembre
de 2016, respectivament.
Fonaments Jurídics
1. Aquest contracte és de serveis de conformitat amb el que preveu l’article 10 del RDL
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei de contractes del
sector públic (en endavant, TRLCSP), d’acord amb el que disposa l’ article 20 de l’
esmentat Text Refós, el seu règim jurídic és de caràcter privat de manera que es regirà,
quant a la preparació i l’adjudicació, segons els termes establerts al TRLCSP i pel que fa
als efectes i extinció del contracte, estarà subjecte al dret privat. És aquest darrer aspecte
el que fonamenta la durada establerta per aquest contracte a què es refereix la clàusula 4
del plec de clàusules administratives particulars que es proposa per regir aquest contracte
(veure article 22 de la Llei 50/1980, de 8 d’ octubre, del contracte d’ assegurança).
2. Aquest contracte està sotmès a regulació harmonitzada en tant es tracta d’un contracte
de serveis amb valor estimat superior als llindars indicats a l’article 16 del Text Refós
esmentat, llindars que han estat posteriorment modificats, entre d’altres, pel Reglament UE
2015/2170 de la Comisión de data 24 de novembre de 2015, als que també supera, i serà
susceptible d’interposició de recurs especial en matèria de contractació d’acord amb l’
article 40.1 apartat a) del TRLCSP.
3. El tipus de licitació del contracte és el que s’ assenyala al Plec de clàusules
administratives particulars.
4. Atès el valor estimat d’aquest contracte i que no concorre cap altre motiu per recórrer a
un altre tipus de procediment, s’ha optat – per tal d’adjudicar el contracte de referència – pel
procediment obert, de manera que qualsevol empresari interessat sempre i quan reuneixi
els requisits de capacitat i solvència a que es refereix la clàusula 7 del plec de clàusules
administratives particulars que es proposa per regular aquest contracte, hi podrà concórrer

Junta de Govern Local. Acta sessió núm. 24 / 10-10-2016

9

presentant-hi proposició. Tot això de conformitat amb els articles 157 en relació amb l’article
174 apartat e) del TRLCSP.
5. D’ acord amb l’ exposat al fonament segon d’ aquest informe, la convocatòria de la
licitació es farà mitjançant publicació de l’anunci en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el
Butlletí Oficial de l’Estat i en el perfil de contractant de l’Ajuntament, d’acord amb el que
preveu l’article 142 del TRLCSP.
6. Aquest expedient de contractació seguirà la tramitació ordinària prevista al TRLCSP.
7. L’ expedient de contractació objecte del present informe s’està elaborant segons el que
preveuen els articles 109 i 110 del TRLCSP.
8. El valor estimat del contracte és de 1.352.983,83 euros, IVA exempt, i comprèn el valor
base del contracte atenent la seva durada inicial establerta en un any (per import de
450.994,61 euros) així com l’import que s’ estima pels dos períodes de possibles
pròrrogues (per import de 901.989,22 euros, a raó de 450.994,61 euros/any).
L’article 88.6 del TRLCSP) estableix que es prendran com a base en els serveis
d’assegurances, la prima pagadora i altres formes de remuneració. En aquest cas, per al
càlcul del valor estimat a què s’ha fet referència, s’han tingut en compte:
-Les primes satisfetes l’exercici 2015 per les pòlisses d’assegurances objecte de cadascun
dels lots en què s’ha dividit aquesta licitació.
-La informació actualitzada en relació als preus i situació de mercat, facilitada per les dues
corredories d’assegurances que actualment presten serveis per aquest Ajuntament.
-El nombre d’habitants d’acord amb les dades que consten al padró municipal.
-El nombre d’empleats públics, càrrecs electes, voluntaris, persones en prestació
substitutòria i integrants de les colles de gegants, corresponents a l’últim trimestre de 2015.
-Les dades facilitades pel Departament d’Informàtica i TICS, en relació als equips
informàtics.
-El pressupost municipal 2015, en pròrroga 2014.
9.Havent-se previst l’ entrada en vigor del/s contracte/s sorgit/s arran la tramitació d’ aquest
expedient l’ any 2017, la despesa que se’n pugui derivar d’ aquest/s per a l’ any 2017 i
posteriors que comprengui la seva execució i/o 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 de conformitat amb el que preveu 110.2 del TRLCSP i 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/s
contracte/s de referència es derivi per a les futures anualitats podrà constituir causa per a la
seva modificació i/o resolució d’acord amb l’ establert a les clàusules 27 i 30 del plec de
clàusules administratives particular regulador d’aquest contracte.
10. De conformitat amb les previsions de l’article 235 apartat a) del Reglament d’ obres,
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13
de juny, caldrà assegurar la continuïtat en la prestació dels serveis essencials objecte d’
aquest contracte, per evidents i notòries raons d’interès públic a càrrec dels actuals
prestataris únicament i exclusivament fins a la entrada en vigor del/s nou/s contracte/s. S’
estableix la mateixa obligació per a l’ empresari o empresaris que resulti/n contractista/es
arran la tramitació d’ aquest procediment per al cas que el nou contracte que l’ hagi de
renovar no es pugui formalitzar amb anterioritat a la data de finalització del/s que en
sorgeixi/n de la tramitació d’aquest procediment.
11. A l’ expedient s’acompanya el Plec de clàusules administratives particulars, elaborat per
la sotasignada, que es proposa per regir aquest contracte. El seu contingut s’ajusta a les
necessitats de gestió i a les exigències de procediment, en particular, al previst a l’article
115 del TRLCSP i 67 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, així com al plec de clàusules administratives generals vigents,
en tot allò que no s’oposi a la legislació bàsica estatal de contractació pública.
12. D’ acord amb el que preveu la disposició addicional segona, punt setè del TRLCSP, que
conté normes específiques de contractació per les entitats locals, l’aprovació del Plec de
clàusules administratives particulars ha d’anar precedida dels informes de la secretària i de

Junta de Govern Local. Acta sessió núm. 24 / 10-10-2016

10

l’interventor municipal, els quals han estat emesos favorablement d’ acord amb l’ exposat
en el darrer antecedent d’ aquest document.
13. De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona del TRLCSP i el
cartipàs municipal vigent, l’ òrgan competent per resoldre en aquest cas és la Junta de
Govern Local.
14. 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’Àmbit de Badalona Democràtica que elevi a l’ alcaldessa la inclusió a l’ordre del
dia de la propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local, per la seva ulterior
resolució, si s’escau, la següent proposta:
PRIMER.- APROVAR el Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives
particulars que conformen l’expedient de contractació indexat amb el número 4/OBR- 1/16
corresponent al contracte, dividit en set lots, de serveis d’ assessorament, mediació i
administració de les pòlisses d’ assegurances de la corporació així com la contractació
d’aquestes, pel termini d’un any amb possibilitat de pròrroga per dos períodes de màxim un
any més cadascun, i amb un pressupost màxim de licitació de 450.994,61 euros (IVA
exempt, altres impostos i recàrrecs inclosos), el qual es desglossa per lots de la següent
manera:
LOTS
LOT 1
Assegurança danys materials.
LOT 2
Responsabilitat civil i patrimonial.
LOT 3
Assegurança defensa jurídica danys materials i corporals.
LOT 4
Assegurança responsabilitat alts càrrecs.
LOT 5
Responsabilitat derivada de l’ús i circulació de vehicles a motor:
vehicles normals i especials.
LOT 6
Responsabilitat derivada de l’ús i circulació d’embarcacions.
LOT 7
• Accidents voluntaris, accidents prestació substitutòria i grups de
gegants.
• Vida regidors, empleats públics (accidents).

PML (IVA exempt, altres
impostos i recàrrecs d’
aplicació inclosos)
219.253,63 €
122.866,50 €
34.604,86 €
17.500 €
32.925 €
1.092,5 €

1.657,98 €
21.094,14 €

SEGON.- PROCEDIR a l’ obertura del procediment obert d’ adjudicació d’ aquest contracte
mitjançant tramitació ordinària, segons allò previst als articles 110, 150 i 157 del RDL
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei de contractes del
sector públic.
TERCER.- SOTMETRE la despesa que es derivi d’aquesta contractació per a l’ any 2017 i
les futures anualitats que pugui comprendre la seva execució així com les seves
pròrrogues, cas d’acordar-se aquestes, a la condició suspensiva de l’existència de crèdit
adequat i suficient en els pressupostos municipals corresponents a aquells futurs exercicis,
per atendre el seu pagament. Tot això de conformitat amb allò previst a l’ article 110.2 del
TRLCSP i 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/s
contracte/s de referència es derivi per a les futures anualitats podrà constituir causa per a la
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seva modificació i/o resolució d’acord amb l’ establert a les clàusules 27 i 30 del plec de
clàusules administratives particular regulador d’aquest contracte.
QUART.- PROCEDIR A LA PUBLICACIÓ de l’anunci de licitació en el Diari Oficial de la
Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’ Estat i en el perfil de contractant de l’Ajuntament de
Badalona, d’acord amb les previsions de l’article 142 del RDL 3/2011, de 14 de novembre,
pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquesta resolució a la cap del Servei Jurídic i Administració
General de l’ àmbit de Badalona Democràtica, a la Secretaria General i a l’Intervenció
municipal.
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,
RESOLC d’acord amb la proposta precedent, i disposo que es comuniqui aquesta proposta
als departaments a què s’ha fet referència, per al seu coneixement i efectes.
Votació: La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 6

Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
3. Adjudicar el contracte de serveis de gestió i posada en pràctica de la Cavalcada de
Reis 2017 a l'empresa Trànsit Projectes, SL, per un preu de 156.090,00 euros iva
inclòs.
Identificació de l’expedient
Tipus : Proposta d’adjudicació del contracte de serveis de gestió i posada en pràctica de la
Cavalcada de Reis 2017
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Núm. expedient: 49/D-23/16 / 0639-CNT-CSEOB2016/1
Antecedents
1. En data 20 de juny de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de
contractació, número 0639-CNT-CSEOB2016/1, corresponent al contracte de serveis de
gestió i posada en pràctica de la Cavalcada de Reis 2017, que es tramita de manera
ordinària i per procediment obert, així com els plecs de clàusules administratives particulars
i de prescripcions tècniques i la despesa corresponent. En data 4 de juliol de 2016 es va
publicar l’anunci de licitació de l’esmentada licitació al BOPB, així com al tauler d’anuncis
oficial i al perfil del contractant.
2. Segons la certificació emesa en data 19 de juliol de 2016 per la cap del Servei de
Secretaria General, amb el conforme del secretari general, s’han presentat a la licitació les
empreses relacionades a continuació:
1)
SERVEIS D’ESPECTACLES FOCUS, SA.
2)
L’ESPECTACLERIA, SL.
3)
TRÀNSIT PROJECTES, SL
3. La Mesa de Contractació es va reunir en data 20 de juliol de 2016, per tal de qualificar la
documentació general presentada per les empreses interessades en aquesta contractació;
en data 25 de juliol de 2016, per tal de donar compte del resultat de la qualificació de la
documentació general presentada per les empreses interessades en aquesta contractació i,
en conseqüència, resoldre sobre la seva admissió o inadmissió a la licitació, i a l’obertura
del “SOBRE B”; i en data 27 de juliol de 2016 per tal de donar compte del resultat de la
valoració dels criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor i a
l’obertura del “SOBRE C”, referit a l’oferta econòmica del licitador i demés aspectes que
han de ser valorats per l’aplicació de les fórmules establertes en el PCAP, segons les actes
que obren a l’expedient.
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4. Finalment, la Mesa de contractació es va reunir en data 29 de juliol de 2016 per tal de
procedir a donar compte del resultat de la valoració del “SOBRE C” de les tres proposicions
que han resultat admeses a la licitació, sobre referit a l’oferta econòmica del licitador i
demés aspectes que han de ser valorats per l’aplicació de les fórmules establertes del
PCAP i realitzar la proposta d’adjudicació. La Mesa va acordar assumir la valoració de la
proposició continguda a l’informe tècnic emès pel cap d’Acció Cultural i, en conseqüència,
va adoptar els següents acords:
PRIMER.- Classificar les proposicions admeses a la licitació en el procediment
d’adjudicació del contracte de serveis de gestió i posada en pràctica de la cavalcada de
Reis 2017, per ordre decreixent de puntuació obtinguda segons el resultat conjunt de la
valoració de les ofertes tècniques (sobre B) i la valoració de les ofertes econòmiques i
aspectes de ponderació automàtica (sobre C) contingudes, respectivament en els informes
tècnics emesos pel cap del departament d’Acció Cultural de dates 26 i 28 juliol de 2016,
amb subjecció als criteris de valoració establerts a la clàusula 6.2 del plec de clàusules
administratives particulars regulador d’aquesta contractació:
TRÀNSIT PROJECTES SL
9,5 PUNTS
L’ESPECTACLERIA SL
8,3 PUNTS
SERVEI DE L’ESPECTACLE FOCUS SA
5,84 PUNTS
SEGON.- Proposar a l’òrgan de contractació la resolució d’aquest expedient de contractació
amb l’adjudicació del contracte a favor de la proposició formulada per TRÀNSIT
PROJECTES SL (NIF B-59489351) per ser la seva proposició la que conté l’oferta
econòmicament més avantatjosa, en aplicació dels criteris de valoració establerts a la
clàusula 6.2 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquesta
contractació, essent condicions d’execució les condicions ofertades següents:
-Preu d’adjudicació: 129.000,00 euros + 27.090,00 euros d’IVA. Total: 156.090,00 EUR IVA
INCLÒS. La quantitat de 52.000 EUR més 21% IVA, total 62.920 EUR IVA inclòs, ha d’anar
a càrrec de la partida núm. 331-3347-22610 del pressupost municipal de l’any 2016, i que la
quantitat de 77.000 EUR més 21% IVA total 93.170 EUR IVA inclòs, anirà a condició
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en l’aplicació pressupostària de l’any
2017.
-340 participants que formaran les comparses amateurs que acompanyaran a les
carrosses, que provinguin del món de la dansa o de les arts escèniques, i que siguin de la
nostra ciutat
-5 companyies professionals de teatre de carrer, que acompanyaran a les carrosses
-5.000 Kg. de quantitat de caramels per llençar a la Cavalcada
-10 regidors de carrer in situ (el dia de la cavalcada).
-Projecte tècnic i pla operatiu que obren a l’expedient.
TERCER.- Trametre aquesta proposta de resolució a les empreses licitadores a través del
mitjà (fax o correu electrònic) que han indicat a tal fi, als efectes del tràmit d’audiència de
dos dies hàbils previ a la resolució del procediment previst a l’article 87.1 del Reglament
general de la Llei de Contractes de les administracions públiques (RD 1098/2001, de 12
d’octubre) i a l’apartat 8 de la clàusula 6.1 del plec de clàusules administratives particulars.
QUART.- Requerir a l’empresa proposada per l’adjudicació d’aquest contracte, TRÀNSIT
PROJECTES SL (NIF B-59489351), als efectes previstos a l’article 151.2 del TRLCSP, per
tal que, dins del termini dels 10 dies hàbils següents a la recepció de la comunicació,
presenti/n la documentació següent
-Justificant de constitució a la Tresoreria Municipal de la garantia definitiva del contracte per
l’import corresponent al 5% del preu d’ adjudicació del contracte (IVA exclòs), això és per
import de 6.450,00 euros.
-Justificant del pagament a la Tresoreria Municipal de l’import de l’anunci de licitació, per
import de 596,68 euros.
-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).
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-Les condicions generals i particulars de la pòlissa d’assegurances que s’exigeix a la
clàusula 22 d’ aquest plec, així com el darrer rebut acreditatiu del pagament de la prima.
Tota aquesta documentació s’haurà d’aportar dins del termini esmentat al Servei Jurídic i
Administració General de l’àrea de Cultura i Ciutadania, ubicat a l’edifici del Viver, plaça
Assemblea de Catalunya, 9-12, 2a planta, 08911 de Badalona, de dilluns a divendres de
9.00 h a 14.00 h i dijous també de 16.00 h a 18.00 h, exclosos festius al municipi.
D’acord amb l’establert en el darrer paràgraf de l’article 151.2 del TRLCSP, la manca de
presentació d’aquesta documentació per part del licitador que n’hagi estat requerit farà que
s’entengui que ha retirat la seva oferta i facultarà l’Ajuntament per requerir-la al següent
licitador, seguint l’ordre en què hagin quedat classificades les seves ofertes.
5. Segons obra a l’expedient, en data 2 d’agost de 2016, es va comunicar als licitadors les
dues últimes actes pel medi designat a l’efecte, sense que consti que s’hagin presentat les
al·legacions contemplades a l’article 87.1 del Reglament general de la Llei de Contractes de
les administracions públiques.
6. L’empresa TRÀNSIT PROJECTES, SL, ha presentat tota la documentació a la que va
ser requerida, segons obra a l’expedient.
7. En data 7 de setembre de 2016, s’ha emès l’oportú informe jurídic d’adequació de les
actuacions i en data 16 de setembre de 2016, la intervenció municipal ha informat
favorablement l’expedient.
Fonaments de Dret
1. Segons disposa l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, segons la redacció donada pel número vuit de l'article primer de la Llei 27/2013,
27 desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, el Municipi exercirà
en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l’estat i de les
comunitats autònomes, entre d’altre matèries, segons disposa l’apartat m), la promoció de
la cultura i equipaments culturals.
2. L’art. 19 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP), preceptua que el
contracte de subministraments i serveis, es consideren un contractes administratius, que
per tant, a tenor de l’apartat 2n del mateix article, es regiran, en relació amb la seva
preparació, adjudicació, efectes i extinció, per aquesta Llei, i les seves disposicions de
desenvolupament; supletòriament, s’aplicaran la resta de normes de Dret administratiu i en
el seu defecte les normes de Dret.
3. L’art. 109 del TRLCSP, preceptua que a l’expedient administratiu haurà d'incorporar-se el
certificat d'existència de crèdit o document que legalment li substitueixi, i la fiscalització
prèvia de la intervenció, si escau, en els termes previstos en la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, general pressupostària. A la seva vegada, segons disposa l’art. 214 del TRLHL,
la intervenció municipal ha de certificar l’existència de crèdit adequat i suficient.
4. Segons disposa l’article 151 del TRLCSP, l'òrgan de contractació classificarà, per ordre
decreixent, les proposicions presentades i que no hagin estat declarades
desproporcionades o anormals d'acord amb el que assenyala l'article següent. Per realitzar
aquesta classificació, atendrà als criteris d’adjudicació assenyalats en el plec o en l’anunci
podent sol·licitar per a això quants informes tècnics estimi pertinents.
5. L’òrgan competent per aprovar aquesta contractació és la Junta de Govern Local d’acord
amb la resolució de delegació de competències de l’Alcaldessa de data 23/06/15, en
concret l’acord segon punt 6.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Adjudicar el contracte de serveis de gestió i posada en pràctica de la Cavalcada
de Reis 2017 a l’empresa TRÀNSIT PROJECTES, SL ((B59489351) per ser la seva
proposició la que conté l’oferta econòmicament més avantatjosa, en aplicació dels criteris
de valoració establerts a la clàusula 6.2 del plec de clàusules administratives particulars
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regulador d’aquesta contractació, essent condicions d’execució les condicions ofertades
següents:
-Preu d’adjudicació: 129.000,00 euros + 27.090,00 euros d’IVA. Total: 156.090,00 EUR IVA
INCLÒS. La quantitat de 52.000 EUR més 21% IVA, total 62.920 EUR IVA inclòs, ha d’anar
a càrrec de la partida núm. 331-3347-22610 del pressupost municipal de l’any 2016, i que la
quantitat de 77.000 EUR més 21% IVA total 93.170 EUR IVA inclòs, anirà a condició
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en l’aplicació pressupostària de l’any
2017.
-340 participants que formaran les comparses amateurs que acompanyaran a les
carrosses, que provinguin del món de la dansa o de les arts escèniques, i que siguin de la
nostra ciutat
-5 companyies professionals de teatre de carrer, que acompanyaran a les carrosses
-5.000 Kg. de quantitat de caramels per llençar a la Cavalcada
-10 regidors de carrer in situ (el dia de la cavalcada).
-Projecte tècnic i pla operatiu que obren a l’expedient.
SEGON.- Aprovar la despesa d’aquest contracte que ascendeix a la quantitat de
129.000,00 euros + 27.090,00 euros d’IVA. Total: 156.090,00 EUR IVA INCLÒS. La
quantitat de 52.000 EUR més 21% IVA, total 62.920 EUR IVA inclòs va a càrrec de la
partida núm. 331-3347-22610 del pressupost municipal de l’any 2016, i la quantitat de
77.000 EUR més 21% IVA total 93.170 EUR IVA inclòs, anirà a condició suspensiva
d’existència de crèdit adequat i suficient en l’aplicació pressupostària de l’any 2017.
TERCER.- Procedir a la notificació a tots els licitadors, a través del mitjà designat pels
mateixos, i publicar-ho al perfil del contractant.
QUART.- Facultar a la 4a tinenta d’alcalde i regidora de Badalona Educadora, Sra. Eulàlia
Sabater Díaz, per procedir a la signatura del corresponent contracte.
Votació: La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 6
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 nou hores i trenta minuts, de la qual com
secretària general accidental, dono fe.

Vist i plau
L’alcaldessa

M. Dolors Sabater i Puig
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