Secretaria General

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

20
Junta de Govern Local
Ordinària
29 d’octubre de 2018
09:30
Acta

A la Sala de la tercera planta de l'edifici El Viver, a vint-i-nou d’octubre de 2018, es reuneix la
Junta de Govern Local en primera convocatòria.
Alcalde
Regidors/es

Sr. Alejandro Pastor López
Sr. Jordi Subirana Ortells (2n tinent d’alcaldia)
Sr. Rubén Guijarro Palma (3r tinent d’alcaldia)

Secretari general
Interventor
Tresorer

Sr. Isidre Martí i Sardà
Sr. Julián Álamo Guijarro
Sr. Aurelio Corella Colás

ABSENTS
Regidora

Sra.Teresa González Moreno (1a tinent d’alcaldia)
(Excusa la seva assistència)

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 18 corresponent a la sessió extraordinària del dia 15 d’octubre de
2018.
2. Aprovar l’acta número 19 corresponent a la sessió extraordinària del dia 24 d’octubre de
2018.
Àmbit de Govern i Territori
3. Acordar l'atorgament de llicència municipal a l'AMB per a nova escomesa elèctrica,
construcció de nou cobert i nou quadre de protecció general per a la previsió de vehicles
autobusos elèctrics a la finca situada a l'av. Cerdanya, 39.
Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge
4. Donar compte del Decret relatiu a demanda executiva, dictat en data 13.06.2018 pel Jutjat
Contenciós Administratiu 8 en el marc del Recurs Ordinari 237/2018-C derivat del Recurs
Ordinari 295/06 interposat per COPTALIA, S.A i COPCISA SA UTE.
5. Aprovar l'alliberament de 8.840,65 euros dels 160.000 euros contrets en el moment
d'efectuar-se la proposta d'adjudicació del contracte de serveis de manteniment dels elements
de senyalització viària del municipi de Badalona.
Proposicions urgents
6. Aprovar l'adjudicació de les obres de conservació, reparació i manteniment dels vestidors i
de la gespa al camp de futbol Badalona Sud.

Junta de Govern Local. Sessió núm. 20 / 29-10-2018

1

Secretaria General

Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta número 18 corresponent a la sessió extraordinària del dia 15 d’octubre
de 2018.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió extraordinària del dia
15 d’octubre de 2018, la qual s’aprova per unanimitat.
2. Aprovar l’acta número 19 corresponent a la sessió extraordinària del dia 24 d’octubre
de 2018.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió extraordinària del dia
24 d’octubre de 2018, la qual s’aprova per unanimitat.
Àmbit de Govern i Territori
3. Acordar l'atorgament de llicència municipal a l'AMB per a nova escomesa elèctrica,
construcció de nou cobert i nou quadre de protecció general per a la previsió de vehicles
autobusos elèctrics a la finca situada a l'av. Cerdanya, 39.
Tipus de document
Objecte
Òrgan que resol
Caràcter de la resolució

Resolució
Llicència d’obres majors
Junta de Govern Local
Exhaureix la via administrativa

Atesa la instancia presentada l’1 d'agost de 2018 i amb Registre General d’Entrada núm.: 24002,
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, rep. per: B.S., J.M., en què es sol·licita llicència d’obra
major per a nova escomesa elèctrica, reforma del qgp i construcció d'un cobert per a la previsió de
vehicles autobusos elèctrics, a la finca situada a l’AV Cerdanya, 39, UTM: 6909303DF3960H.
Atès l’informe de l’arquitecte municipal emès el dia 6 d’octubre de 2018 que diu:
Vist l’escrit entrat l’1 d'agost de 2018 i amb Registre General d’Entrada núm.: 24002, a nom de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, rep. per: B.S., J.M., en què es sol·licita llicència d’obra major
per a Nova escomesa elèctrica, reforma del qgp i construcció d'un cobert per a la previsió de
vehicles autobusos elèctrics, a la finca situada a l’av Cerdanya, 39, UTM: 6909303DF3960H.
Vist l'informe urbanístic de 3.08.18, del tècnic del Departament del Plànol de la Ciutat, la finca de
referència es troba inclosa dins l'àmbit d'actuació del PGM, aprovat definitivament per la CMB el
14.07.76 (BOP 19.07.76), del PP de Pomar de dalt, de la modificació de les Normes
Urbanístiques, aprovada definitivament per la CUB el 25 de juliol de 2008 (DOGC 06.08.2008), de
la modificació de les Ordenances Metropolitanes de l’Edificació, aprovada definitivament pel Ple el
27.03.2007 (BOPB 22.05.2007), que la qualifica com a zona 7b, aïllada.
Atès que la finca compleix amb la normativa vigent i que hi ha informe favorable del
departament d’Activitats de 3.09.18.
En opinió del tècnic sotasignat, PROCEDEIX concedir la llicència d'obra major sol·licitada per a
nova escomesa elèctrica, reforma del qgp i construcció d'un cobert per a la previsió de vehicles
autobusos elèctrics.
Vistes la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim Local, Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova la Refosa de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, art. 41 i
concordants del ROFRJ, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
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Atesa la Resolució de l’alcalde de data 15 de juny de 2018 segons la qual és la Junta local la que
ostenta la competència sobre les llicències urbanístiques o autoritzacions d’actes promoguts per
l’administracions públiques.
Per tot això, no hi ha obstacle ni legal ni reglamentari per tal que el Tinent d’Alcalde de Govern i
Territori 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 25 de juny de 2018, proposi a la
Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- Atorgar llicència municipal a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, rep. per: B.S., J.M. per a
nova escomesa elèctrica, reforma del qgp i construcció d'un cobert per a la previsió de vehicles
autobusos elèctrics a la finca situada a l’AV Cerdanya, 39, UTM: 6909303DF3960H amb la
condició que es compleixin les prescripcions de policia urbana d’aquesta ciutat, per a realitzar les
obres referides, previ el pagament dels drets municipals corresponents i sotmesa a les condicions
generals impreses a la llicència i a les especials assenyalades a continuació:
PRIMERA- El termini per la finalització de les obres es fixa pel dia. 19 d’octubre de 2020
SEGONA- La llicència caducarà i restarà sense efecte i sense dret a indemnització, si les obres no
haguessin estat iniciades en el termini de sis mesos des de la data de l’atorgament
La caducitat a que s’ha fet esment es produirà pel transcurs del termini del permís o de la seva
pròrroga.
TERCERA- De conformitat amb el que disposa l’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per llicències urbanístiques, el titular resta exempt de l’obligació de declarar les alteracions
cadastrals derivades de la present llicència, en haver-se acollit aquest ajuntament al règim de
comunicació previst a l’article 14 del Text refós de la llei del Cadastre Immobiliari.
QUARTA- El desguàs de l’edifici, s’efectuarà complint estrictament les normes assenyalades pel
Departament de Manteniment de la Via Pública, les quals us seran lliurades conjuntament amb la
llicència.
CINQUENA- Les obres d’urbanització de la vorera s’efectuaran complint estrictament les normes
assenyalades, les quals us seran lliurades també amb la llicència.
SISENA- Haureu de complir l'art. 51 de les OOMME .
SETENA- No es podran iniciar les obres si no s’ha fet el nomenament de la direcció facultativa de
l’obra i s’ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte de caràcter executiu per
a l’edificació, el projecte de seguretat, si és necessari, i el programa de control de qualitat.
VUITENA- La superfície resta reflectida en els plànols visats i segellats amb posterioritat per
Secretaria que seran lliurades amb la llicència.
NOVENA- La persona productora i la posseïdora de residus hauran de complir amb les
determinacions establertes en l’art.23 del Text Refós de la Llei de residus (Decret Legislatiu
1/2009) així com amb les disposicions específiques o complementaries que regulin els residus de
la construcció i demolició segons el disposat al decret 89/2011 de 29 de juny
DESENA- Les esmenes introduïdes sobre els plànols i/o resta de documentació del projecte,
prevaldran sobre la resta de la documentació del projecte.
ONZENA- Qualsevol actuació durant l’execució dels treballs que pugui afectar a l’enllumenat
públic caldrà comunicar-la obligatòria i prèviament a l'Àrea de Via Pública, i abonar els drets
que corresponguin d’acord amb l'Ordenança Fiscal vigent.
DOTZENA.-No es realitzaran mes obres que les sol·licitades i llur execució s’ajustarà estrictament
a les disposicions legals vigents .Amb aquest acte d’atorgament, està inclòs tot quant es disposa
en les normes urbanístiques del Pla General Metropolità i les Ordenances Metropolitanes
d’Edificació i les de Rehabilitació respecte a les condicions d’edificabilitat i ús, així com sobre les
condicions estètiques, higièniques o d’altra naturalesa. Proposta d’acord
En atenció als fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució
precedent, proposo a la Junta de govern Local que resolgui de conformitat, si s’escau.
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Resolució
A l’empar d’allò que preveu 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 accepta els
antecedents,fonaments i raonaments jurídics de l’anterior proposta de resolució i resol
conformement.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3
Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge
4. Donar compte del Decret relatiu a demanda executiva, dictat en data 13.06.2018 pel
Jutjat Contenciós Administratiu 8 en el marc del Recurs Ordinari 237/2018-C derivat del
Recurs Ordinari 295/06 interposat per COPTALIA, S.A i COPCISA SA UTE.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució :

Òrgan que resol:
Expedient:

Donar compte del Decret relatiu a demanda executiva, dictat en
data 13.06.2018 pel Jutjat Contenciós Administratiu 8 dels de
Barcelona en el marc del recurs ordinari 237/2018-C derivat del
recurs contenciós administratiu ordinari 295/06 interposat per
COPTALIA I COPCISA SA UTE.
Junta de Govern Local
194/CON-32/06.

Fets
1. En data 18.05.2006 el Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona, va trametre a
aquesta administració municipal una provisió judicial que ordenava el lliurament a l’esmentat òrgan
jurisdiccional l’expedient administratiu 78/PRO-1/04 relatiu al recurs contenciós administratiu núm.
295/2006-B, formulat per COPTALIA, SA Y COPCISA, SA, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS.
2. Aquest recurs contenciós administratiu es formulava contra l'acord de la Junta de govern local
de 07.03.06 en què es desestimaven les al·legacions presentades per la demandant i es
convocava l'acte de comprovació i recepció condicionada de les obres de la xarxa de sanejament
dels carrers República Argentina, Providencia, La Lluna i Santa Maria.
3. En data 29.04.2010 el Jutjat esmentat dicta sentència en el marc del procediment. Es desestima
íntegrament el recurs.
4. La part actora apel·la la sentència. La Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa
del TSJC instrueix el recurs d’apel·lació número 828/2010-AP.
5. En data 29.12.2014 el TSJC, en el marc de l’apel·lació abans esmentada, dicta Sentència per la
qual:
1r- S’estima el recurs d’apel·lació interposat contra la sentencia dictada el 29 de abril de
2010 pel Jutjat Contenciós Administratiu nº 8 de Barcelona (procediment ordinari nº
295/2006), que se revoca i deixa sense efecte.
2n- S’estima parcialment el recurs contenciós interposat per l’actora i, en conseqüència,
s’anul·la íntegrament per no ser conforme a Dret la resolució impugnada; i es reconeix el
dret que ostenta l’actora davant l’Administració demandada al cobrament de 1.021.314,
euros, més els interessos legals a comptar des de la notificació de la sentencia apel·lada i
fins al seu complet pagament.
6. En data 28.04.2015 la lletrada externa de l’Ajuntament la qual defensa els interessos
Municipals en el procediment, tramet, a l’Assessoria Jurídica, la Interlocutòria de data
14.04.2015 per la qual es desestima la demanda incidental de nul·litat d’actuacions, formulada
per l’Ajuntament de Badalona per la qual es sol·licitava la nul·litat de totes les actuacions des
del moment anterior a dictar la Provisió de data 30 de juny de 2014 fins Sentencia.
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7. En data 21.06.2018 ha tingut entrada al Registre General de l’Ajuntament el Decret dictat en
data 13.06.2018 pel Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona pel qual s’admet a
tràmit la demanda executiva número 237/2018-C instada per COPTALIA, SA Y COPCISA, SA,
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, part actora del Recurs Ordinari 295/2006.
En el Decret es concedeix a l’Ajuntament de Badalona un termini de 20 dies per al·legar sobre
la petició de COPTALIA, SA Y COPCISA, SA, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS la qual
sol·licita al Jutjat la condemna al nostre Ajuntament al pagament de:
En concepte de principal 1.021.314,00 Euros
En concepte d’interessos
300.755,99 Euros
El Decret esmentat va ser traslladat a Urbanisme, a Intervenció i a Tresoreria municipal el 28
de juny de 2018.
8. En data 01.10.2018 el Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona ha dictat una
Provisió en el marc de la demanda executiva esmentada al punt anterior per la qual, no
constant cap manifestació per part d’aquest Ajuntament, es requereix per tal que en el termini
de 10 dies s’al·legui el que es consideri convenient sobre l’execució de la sentència instada per
la part actora, o en el seu cas, es comuniqui si s’ha portat a efecte la sentència dictada en el
seu dia per la Sala resolent el recurs d’apel·lació.
Fonaments de dret
1. L'objecte d'aquest expedient és informar del Decret, esmentat al punt 7 dels fets, dictat en
data 21.06.2018 pel Jutjat Contenciós Administratiu 8 dels de Barcelona en el marc de la
demanda executiva relativa al compliment de la sentència esmentada al punt 5 dels fets.
2. Conforme als articles 103 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, l’òrgan encarregat de l’activitat que fou objecte del
recurs contenciós administratiu interposat ha de procedir a l'execució de la decisió jurisdiccional
portant a terme les actuacions necessàries pel seu compliment.
3. D’acord amb el que preveuen l’article 53.3 i 54.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel qual es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 21.3 i
23.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local amb relació a
l’article 103 de la LJCA, el titular de l’òrgan competent per resoldre aquest expedient és
l'alcalde de la corporació. L’esmentada competència està delegada en el regidor de l’Àmbit de
Govern i Territori pel decret d’alcaldia de data 25.06.2018, de delegació general d’atribucions
de gestió i resolució d’assumptes dels seus àmbits i/o àrees d’actuació.
4. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departament o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
Conclusions i Proposta:
En conseqüència, considerant que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari proposo a la 1a
tinent d’alcalde i regidora de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge que elevi la
següent proposta a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Donar compte de la sentència de data 29.12.2014 dictada pel TSJC, a la que s’ha fet
referència a l’apartat 5è dels antecedents d’aquesta resolució.
SEGON.- Donar compte del Decret dictat en data 13.06.2018 pel Jutjat Contenciós
Administratiu número 8 de Barcelona pel qual s’admet a tràmit la demanda executiva número
237/2018-C instada per COPTALIA, SA Y COPCISA, SA, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS,
part actora del Recurs Ordinari 295/2006.
TERCER.- Ordenar el compliment de l’execució del Decret abans esmentat al Servei de
Manteniment d’infraestructures Urbanes de l’Àrea de Via Pública i Mobilitat de l’àmbit de
Govern i Territori.
QUART.- Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixen en ordre al bon
fi i execució del precedent acord
(.../...)
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En conseqüència, d’acord amb el que preveu la Resolució d’Alcaldia, de data 25 de juny de
2018, entenent que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari, ho proposo a la Junta de
Govern Local als efectes indicats.
(.../...)
ACORD
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta formulada, la
Junta de Govern Local pren nota del donar compte.
Els regidors resten assabentats de la precedent resolució.
5. Aprovar l'alliberament de 8.840,65 euros dels 160.000 euros contrets en el moment
d'efectuar-se la proposta d'adjudicació del contracte de serveis de manteniment dels
elements de senyalització viària del municipi de Badalona.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució:

Aprovació de l’alliberament de 8.840,65 euros dels 160.000
euros contrets en el moment d’efectuar-se la proposta
d’adjudicació del contracte de serveis de manteniment dels
elements de senyalització viària (horitzontal i vertical) del
municipi de Badalona havent-se previst la seva entrada en
vigor al mes d’abril de 2018
La Junta de Govern Local
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
73/OBR- 16/16

Òrgan que resol:
Caràcter:
Expedient:
Antecedents
1.- En sessió de data 9 d’abril de 2018 la Junta de Govern Local adoptà, en el marc de
l’expedient de contractació de referència i d’entre altres, els acords que es transcriuen
literalment a continuació:
«PRIMER.- EXCLOURE de la licitació a l’empresa TECNICAS PARA LA MEJORA DE LA
MOVILIDAD SL en no haver atès el requeriment de presentació de la documentació que ha
d’integrar el sobre A de la proposició i ADJUDICAR el contracte relatiu a la prestació de
manteniment dels elements de senyalització viària (horitzontal i vertical) a l’empresa Proseñal,
SLU, amb NIF B59720987, en haver resultat la seva oferta l’econòmicament més avantatjosa
per aquest contracte d’acord amb l’ informe tècnic emès en data 26 de gener de 2018 per la
tècnica del departament de Senyalització Viària i Mobiliari Urbà amb el vistiplau del cap del
Servei d’Espais Públics i Mobilitat, 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:

- Ofereix un percentatge de baixa fix i únic del 15,50% (Quinze amb cinquanta per cent)
a aplicar respecte els preus unitaris màxims de licitació (IVA exclòs) establerts en el capítol
XIV del plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’aquest contracte.
- Ofereix implantar una App informàtica mobil per a tablet per a la consulta i generació de
les Ordres de Treball que faciliti la integració de tots els treballs executats a l’aplicació de
gestió de l’inventari i que permeti obtenir dades sobre els històrics de les diferents
actuacions realitzades de forma on-line SI .
- Es compromet a subministrar i col·locar tot el material de senyalització vertical que sigui
necessari durant la vigència d’aquest contracte d’ alumini i no d’acer galvanitzat, sense cost
addicional per a la corporació SI
- Es compromet a subministrar i col·locar NO [indicar nombre sencer] marques vials amb
material termoplàstic durant la vigència d’aquest contracte, sense cost addicional per a la
corporació.
SEGON.- ATENDRE LA DESPESA que s’estima que se’n derivi d’aquest contracte per a l’any
2018, per un import de 160.000 euros (IVA inclòs), amb càrrec a la partida pressupostària
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número 20461037-1330-21004 del pressupost municipal de l’exercici 2018 en pròrroga de
l’exercici 2017, amb número d’operació 12018000007679/1.
SOTMETRE la despesa que se’n pugui derivar d’aquest contracte per a les futures anualitats
que comprengui 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 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 28 i 31 del plec de
clàusules administratives particular regulador d’aquest contracte.
TERCER.- REQUERIR a l’empresa PROSEÑAL SLU, amb NIF B59720987, perquè formalitzi el
contracte 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.
(...)»2.- El contracte de referència entre l’ Ajuntament de Badalona i l’empresa PROSEÑAL SLU
es va signar el dia 10 de maig de 2018.
3.- El pacte tercer de l’esmentat contracte preveia el següent:
«TERCER.- La vigència d’aquest contracte és de 2 anys a comptar del primer dia natural del
mes següent a la data de la formalització d’aquest document. No obstant això, de conformitat
amb el que preveu l’article 303.1 del TRLCSP i la clàusula 4 del PCAP, aquest contracte podrà
prorrogar-se abans de la seva finalització, de mutu acord, per dos períodes de màxim un any
més cadascun, sense que la durada total d’aquest, incloses les seves pròrrogues, pugui excedir
de 4 anys.»
4.- D’acord amb l’exposat l’inici de la vigència d’aquest contracte es produí el dia 1 de juny de
2018.
5.- En data 11 de juny de 2018 el Departament de Manteniment de Senyalització Viària i
Mobiliari urbà ha emès un informe tècnic en què sol·licita l’alliberament de 8.840,65 euros
respecte els 160.000 euros inicialment contrets amb càrrec a la partida número 204610371330-21004 del pressupost municipal de l’exercici 2018 en pròrroga de l’exercici 2017, amb
número d’operació 12018000007679/1 als efectes d’atendre les despeses derivades de la
prestació d’aquests serveis per part de l’anterior prestatari corresponents als mesos d’abril i
maig d’enguany, període en què encara no havia entrat en vigor el contracte formalitzat amb
Proseñal. Els 160.000 euros s’ havien contret preveient-se la seva entrada en vigor al mes
d’abril i finalment no ha estat fins el mes de juny en què aquest s’ ha fet efectiu de conformitat
amb el pacte tercer del seu redactat.
Fonaments jurídics
1. En tant va ser la Junta de Govern Local en sessió de data 9 d’abril de 2018 qui, en el marc
d’aquest expedient de contractació, adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
“SEGON.- ATENDRE LA DESPESA que s’estima que se’n derivi d’aquest contracte per a l’any
2018, per un import de 160.000 euros (IVA inclòs), amb càrrec a la partida pressupostària
número 20461037-1330-21004 del pressupost municipal de l’exercici 2018 en pròrroga de
l’exercici 2017, amb número d’operació 12018000007679/1.
(...)»Correspon ara també a aquest òrgan deslliurar l’import que ha estat sol·licitat pel
Departament promotor d’aquest contracte mitjançant informe tècnic emès en data 11 de juny de
2018 que obra en l’expedient de contractació de referència.
2. D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, l’expedient així tramitat s’ha sotmès, per la seva repercussió
econòmica, a l’ Intervenció municipal, amb caràcter previ a l’ adopció d’aquests acords.
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
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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
tercer tinent d’alcalde, regidor de Àmbit de Govern i Territori que inclogui a l’ordre del dia de la
Junta de Govern Local, per la seva ulterior resolució, si s’escau, la següent proposta:
PRIMER.- DESLLIURAR L’IMPORT DE 8.840,65 euros respecte els 160.000 euros inicialment
contrets amb càrrec a la partida número 20461037-1330-21004 del pressupost municipal de
l’exercici 2018 en pròrroga de l’exercici 2017, amb número d’operació 12018000007679/1 als
efectes d’atendre les despeses que s’estimava que se’n derivarien del contracte sorgit arran la
tramitació d’aquest expedient de contractació, l’objecte del qual el constitueix la prestació dels
serveis de manteniment dels elements de senyalització viària (horitzontal i vertical) en tant
aquest no ha entrat en vigor fins el dia 1 de juny de 2018 i els 160.000 euros (IVA inclòs)
s’havien contret per atendre el període comprès del mes d’abril al mes de desembre d’enguany
i ara es necessita l’import que es sol·licita deslliurar per atendre les factures corresponents als
mesos d’abril i maig derivades de la prestació d’aquests serveis per part de l’anterior prestatari.
SEGON.- NOTIFICAR aquesta resolució al cap del del Servei d’Espais Públics i Mobilitat i al
Departament d’Intervenció Municipal.
D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, informo favorablement, per la seva repercussió econòmica, la proposta de
referència.
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 la Resolució de l’alcalde de 25 de juny de
2018, sobre l’ impuls de les actuacions municipals, dono plena conformitat al seu contingut, la
valido plenament i n’ordeno la seva inclusió en la propera i immediata sessió de la Junta de
Govern Local, per al 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: 3
Proposicions urgents
El secretari fa constar en relació a aquest punt que no ha pogut ser objecte d’estudi
permenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat amb
l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que disposa l’article 92.2
del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en què porti incorporat l’informe jurídic.
6. Aprovar l'adjudicació de les obres de conservació, reparació i manteniment dels
vestidors i de la gespa al camp de futbol Badalona Sud.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució:
Expedient:
Òrgan que resol:
Caràcter de la resolució:
Ref. Addicional:
Proc. d’adjudicació:
Tramitació:

Adjudicació del contracte
40729072-CNT-COBOB2018/000008
La Junta de Govern Local
No exhaureix la via administrativa.
33/C-8/18
CNT- COBOB CNT- Obres Obert
ordinària
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Objecte del contracte:
Import adjudicació:

Obres de conservació, reparació i manteniment dels vestidors i de
la gespa al camp de futbol Badalona Sud
355.470,55€

Antecedents
1.- Per resolució de la Junta de Govern Local de data 19.06.2018, es va aprovar l’expedient de
contractació de referència i la despesa corresponent a aquesta licitació, segons es detalla:
Pressupost màxim de licitació IVA exclòs
IVA del Pressupost de licitació
Import de l’IVA del pressupost de licitació
Preu total licitació amb IVA inclòs

313.564,77€
21%
65.848,60€
379.413,37€

2.- En aquesta licitació, pel procediment Obres Obert, amb tramitació ordinària, s’han seguit tots
els tràmits de publicitat assenyalats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en la
legislació administrativa aplicable al cas.
3.- La Mesa de Contractació es va constituir en data 25/07/2018 i va obrir les ofertes, en sessió
pública, de les empreses acreditades en la licitació, segons Registre de Pliques de data
25/07/2018. Les empreses i ofertes presentades van ser:
LICITADORS:

OFERTA AMB IVA

VORACYS SL

355.470,55€

VIALITAT I SERVEIS SLU

325.912,03€

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTUREAS SAU

374.441,78€

DESMONTES
ROMERO SA

377.514,86€

Y

CONSTRUCCIONES

FIELDTURF POLIGRAS SA

369.575,21€

4.- Vistes les proposicions presentades i admeses, i atès que segons les condicions establertes
tant en els plecs tècnics i administratiu, de totes les empreses presentades l’empresa Vialitat i
Serveis SLU va presentar una oferta desproporcionada, i se’l va donar trasllat per l’aclariment
d’aquesta oferta desproporcionada, aquesta empresa va presentar la documentació adient.
En data 19 de setembre de 2018 es celebra Mesa de Contractació amb proposta d’adjudicació. El
tècnic responsable del contracte manifesta en el seu informe que no es pot considerar justificada
l’oferta de l’empresa Vialitat i Serveis SLU i conclou que es desestimi i que proposi l’adjudicació
del contracte a favor de l’empresa que ha presentat l’oferta més avantatjosa per a l’ajuntament,
que és:
Interessat
VORACYS SL

NIF
B65699092

Import total oferta iva inclòs
Preu total: 355.470,55€

5.- La proposta d’adjudicació s’ha comunicat a tots els candidats i licitadors en tràmit d’audiència.
Al licitador proposat com adjudicatari, a més, se l’ha requerit per a la presentació de la
documentació justificativa del compliment de les seves obligacions tributàries, de seguretat social
i envers l’ajuntament, així com la constitució de la garantia definitiva i demès documentació
relacionada al plec de clàusules administratives particulars.
6.- Presentada l’esmentada documentació per l’empresa en temps i forma s’ha fiscalitzat
l’expedient i la intervenció municipal en data 22/10/2018 ha autoritzat la despesa objecte del
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present contracte amb càrrec a la següent aplicació pressupostària del Pressupost Municipal de
Despeses vigent:
Aplicació pressupostària

Id. Operació

Núm. Operació

Import

2018 N 51121094 3420 63200003

RC

12018000017852/1

379.413,37

2018 N 51121094 3420 63200003

ARC

12018000038594/1

355.470,55

Fonaments de dret
1.- El procediment seguit ha complert els tràmits previstos als articles 160 i següents del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en relació a la seva adjudicació, mitjançant
procediment obert i licitació electrònica.
2.- També s’han acomplert les previsions de l’article 151 de l’esmentada Llei, en relació amb la
classificació de les ofertes presentades, requeriment de documentació i adjudicació del contracte
al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.
Per tant, procedeix dictar l’adjudicació del contracte, notificar-la i donar-li la publicitat
reglamentàriament establerta.
3.- L’òrgan competent per resoldre aquesta adjudicació és el mateix que va aprovar l’expedient
i la despesa el qual, d’acord amb el que preveu la disposició addicional segona del Text refós de
la Llei de contractes del sector públic, en relació amb el cartipàs municipal vigent, és la Junta de
Govern per delegació de l’alcaldia, conforme les previsions de la Resolució de 25 de juny de
2018.
Proposta de resolució
Per tot l’exposat i d’acord amb l’article 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, s’informa que no hi ha cap tipus d’impediment legal ni reglamentari
per tal que l’òrgan de contractació adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Adjudicar l’execució de l’obra de conservació, reparació i manteniment dels vestidors
i de la gespa al camp de futbol Badalona Sud a l’empresa Voracys SL, NIF: B65699092, en les
condicions de la seva oferta, per un preu total iva inclòs de 355.470,55€, amb subjecció
estricta al que disposa el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixin la licitació i
el contracte i tota la documentació tècnica aprovada a l’efecte.
La despesa derivada d’aquest contracte, segons fiscalització i informe favorable de la
Intervenció Municipal, haurà de ser aplicada amb càrrec a la següent aplicació pressupostària
del Pressupost Municipal de Despeses vigent:
Aplicació pressupostària

Id. Operació

Núm. Operació

Import

2018 N 51121094 3420 63200003

RC

12018000017852/1

379.413,37

2018 N 51121094 3420 63200003

ARC

12018000038594/1

355.470,55

SEGON.- Facultar al Regidor de Govern i Territori perquè, en nom i representació de l’Ajuntament,
signi el corresponent contracte d’obres i comunicar a l’adjudicatari que, aquest contracte es
formalitzarà en document administratiu davant de la secretària general d’aquesta corporació, en un
termini màxim de 5 dies hàbils, comptats des de que se remeti la notificació d’aquesta resolució
d’adjudicació a tots els licitadors.
TERCER.- Publicar aquesta resolució en els termes reglamentàriament establerts i notificar-la
simultàniament als candidats i licitadors perquè en tinguin coneixement.
QUART.- Contra aquesta resolució, que és immediatament executiva i exhaureix la via
administrativa, podeu formular recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha
dictat dintre del termini d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la recepció d’aquesta
notificació, o, si escau, des del dia següent al de la seva publicació en la forma legalment
establerta, conforme a les previsions de l'article 123 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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Alternativament, podeu formular recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós
administratiu de Barcelona competent, dintre del termini de dos mesos, comptats a partir del dia
següent al de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que preveuen els articles 8 i 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora d'aquesta jurisdicció. Aquest recurs no es podrà
interposar mentre no s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del
recurs de reposició potestatiu prèviament formulat.
Tanmateix, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu convenient i que
legalment correspongui.
La interposició de qualsevol dels recursos, però, no paralitza, per si mateixa, l'acció
administrativa perquè l'acte administratiu notificat sigui efectiu, llevat que així ho acordi l'òrgan
jurisdiccional o administratiu competent.
Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat
Vots a favor: 3
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3
Precs i preguntes
No se’n va produir cap.
Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les nou i quaranta minuts, de la qual com
secretari general, dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

El secretari general

Alejandro Pastor López

Isidre Martí i Sardà

Junta de Govern Local. Sessió núm. 20 / 29-10-2018

11

