Secretaria General

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

4
Junta de Govern Local
Ordinària
19 de febrer de 2018
09:30
Acta

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

M. Dolors Sabater i Puig
José Antonio Téllez Oliva
Fàtima Taleb Moussaoui
Francesc Duran i Vilalta
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Agnès Rotger i Dunyó
Ma. Angeles Gallardo Borrega

Secretari general
Interventor
Tresorer acc.

Isidre Martí i Sardà
Julián Álamo Guijarro
Jordi Crisol González

ABSENTS
Regidors/es

Eulàlia Sabater Díaz
Àlex Mañas Ballesté (Excusa la seva assistència)

El regidor José Antonio Téllez Oliva és absent en iniciar la sessió i s’incorpora en el punt 3 de
l’Ordre del dia a les 9 hores i 40 minuts.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 3 corresponent a la sessió ordinària del dia 5 de febrer de 2018.

Àmbit de Badalona Democràtica
2. Donar compte de la Resolució de l'alcaldessa, de data 16.01.2018, d'Interposició de recurs
d'apel·lació contra la sentència dictada, en data 21.12.2017, pel Jutjat Contenciós Administratiu
número 14, en el recurs ordinari 360/2016-BY.
3. Donar compte de la Resolució de l'alcaldessa, de data 19.01.2018, d'Interposició de recurs
d'apel·lació contra la sentència dictada, en data 12.12.2017, pel Jutjat Contenciós Administratiu
número 12, en el procediment abreujat 27/2017-1C.
4. Aprovar l'adjudicació del contracte de subministrament de calçat pel personal de serveis de
l'Ajuntament de Badalona (antic lot 9 de l'expedient 58/OBR-10/16 declarat desert en aquell
procediment obert).
5. Aprovar l'adjudicació del contracte de subministrament de vestuari i calçat pel servei de la
GU de Badalona (lots 1,2,4,5,6).
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Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
6. Rectificar l’error en la proposta a l'alcaldessa de l'aprovació conjunta de sol·licituds de
subvencions de cooperació per l'any 2017.
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
7. Corregir l'error detectat a la redacció de l'acta de sessió de la JGL del 22 de gener de 2018
en el sentit que ha de constar que es tracta de l'aprovació inicial i no de la aprovació definitiva
del Projecte de reparcel·lació al PMU del Sector únic del Gorg.

Proposicions urgents
8. Aprovar el projecte complementari del projecte executiu d'urbanització de la zona hotelera
del Port de Badalona (PAU1) a Marina Badalona, per definir la galeria de serveis que inclou el
projecte
9 Aprovar inicialment el projecte actualitzat d'urbanització de la UA 11 del Peri del Raval (espai
públic entre el c. Ausias March, av. Alfons XIII i c. Torrent d'en Valls anomenat pl. Joan Fuster).
10. Aprovar inicialment el projecte d'urbanització del sector únic de la MPPGM a l'àmbit del
Gorg de Badalona (c.Indústria, Antoni Bori, Progrés, Tortosa i Passatge Jose Ma. de Pereda).

Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta número 3 corresponent a la sessió ordinària del dia 5 de febrer de 2018.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 5 de
febrer de 2018, la qual s’aprova per unanimitat.

Àmbit de Badalona Democràtica
2. Donar compte de la Resolució de l'alcaldessa, de data 16.01.2018, d'Interposició de
recurs d'apel·lació contra la sentència dictada, en data 21.12.2017, pel Jutjat Contenciós
Administratiu número 14, en el recurs ordinari 360/2016-BY.
DONAR COMPTE
Identificació de l’expedient:
Objecte:Donar

Òrgan al que s’adreça:
Caràcter de l’acord:
Procediment judicial
Exp. Gabinet Jurídic:

Compte de la Resolució de l’alcaldessa, de data 16.01.2018
d’Interposició de recurs d’apel·lació contra la sentència dictada,
en data 21.12.2017, pel Jutjat Contenciós Administratiu
número 14, en el recurs ordinari 360/2016-BY.
Junta de Govern Local.
Exhaureix la via administrativa
Ordinari 360/2016-BY
237/SAS C-43/16
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En data 16.01.2018 l’alcaldessa ha dictat una resolució que transcrita literalment diu el següent:
Fets
1. En data 11.10.2016 té entrada a l’Ajuntament de Badalona la Interlocutòria del Jutjat
Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona, de la mateixa data, per la qual s’acorda
adoptar la mesura cautelar interessada per la Delegació del Govern a Catalunya, i en
conseqüència es suspèn cautelarment l’efectivitat de qualsevol actuació administrativa de
l’Ajuntament de Badalona, inclosa la via de fet, que tingui per objecte o finalitat l’apertura dels
seus locals i dependències, al públic i als empleats públics d’ell dependents, durant el dia 12
d’octubre de 2016.
2. El Jutjat Contenciós Administratiu número 14, per mitjà del Decret de data 11 d’octubre de
2016, acordava formar la peça separada de mesures cautelaríssimes 360/2016-BY interessada
per la part actora, consistent en la suspensió de l’executivitat de l’actuació administrativa
impugnada.
3. El Jutjat convocava, pel dia 13.10.2016, a la Delegació del Govern a Catalunya i a
l’Ajuntament de Badalona a la compareixença prevista a l’article 135.1.a) de la Llei 29/1998, de
la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.
4. Es va fer necessària la contractació externa davant la manca de recursos humans
especialitzats propis al servei de l’Ajuntament per dur a terme la defensa judicial referenciada,
atesa la complexitat d’aquest assumpte, la necessitat d’especialitat tècnica que es requereix i
la necessitat peremptòria per a la compareixença i defensa del procediment.
5. Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona, de data
14.10.2016, per la qual s’acordava el manteniment de la mesura cautelar adoptada per
Interlocutòria d'11.10.16.
6. Resolució de l’alcaldessa de data 08.11.2016 de compareixença en el procediment esmentat
i de designa a favor de la lletrada E.M.D. per a la representació i defensa d’aquesta jurídica de
la Corporació en l’esmentat recurs.
7. Sentència dictada, en data 21.12.2017 pel Jutjat Contenciós Administratiu número 14, en el
recurs ordinari 360/2016-BY per la qual s’estima íntegrament el recurs contenciós administratiu
interposat per l’advocat de l’Estat, en nom i representació de la Delegació del Govern a
Catalunya, davant la Resolució dictada en data 02.05.2016 pel regidor de l’Àmbit de Badalona
Democràtica de l’Ajuntament de Badalona, per la qual s’aproven els calendaris ordinaris i
especials corresponents a l’any 2016; i en conseqüència es decreta la nul·litat de ple Dret
d’aquesta Resolució, exclusivament en allò relatiu al tercer punt de l’epígraf “Ponts 2016”.
8. Consta a l’expedient informe jurídic emès en data 15 de gener de 2018 sobre la viabilitat i
procedència d’interposar recurs d’apel·lació contra la sentència indicada al punt anterior.
9. Seguint indicacions de la Regidoria de Badalona Democràtica d’aquest Ajuntament es
procedeix a interposar recurs d’apel·lació contra la sentència dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu número 14, en el recurs ordinari 360/2016-BY de data 21.12.2017.
10. Es creu convenient la intervenció de la mateixa lletrada en la interposició del recurs
d’apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Les despeses ocasionades per
la defensa i representació aniran a càrrec del contracte de serveis adjudicat per la Junta de
Govern Local el 25 de setembre de 2017 al despatx professional ACORDIA ACR SL, E.M.D UTE
amb CIF U67052423.
11. El termini per a la interposició del recurs de cassació fineix el proper dia 17 de gener de
2018.
Fonaments de dret
1. L'esmentat recurs contenciós administratiu va tenir com objecte impugnar un acte d'aquesta
administració municipal, i això la va legitimar (d’acord amb el que preveu l’article 21.1.a) de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa), perquè
pogués comparèixer com a part demandada en l’esmentat procediment judicial.
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2. L’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix
que les entitats locals tenen l’obligació d’exercir les accions necessàries per a la defensa dels
seus béns i drets.
3. Segons l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i l’article 53.1.k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon a l’alcaldessa l’exercici de les accions
judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament en les matèries de la seva competència,
inclòs quan les hagi delegat en un altre òrgan, i, en el cas d’urgència, en matèries de la
competència del Ple, en aquest supòsit s’ha de donar-n’hi compte a la primera sessió que se
celebri per a la seva ratificació.
4. D’acord amb l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, aprovat pel Reial decret 781/1986, de 18 d'abril, els acords per a l’exercici
d’accions necessàries per a la defesa dels béns i drets de les entitats locals hauran d’adoptarse previ dictamen del Secretari o, en el seu cas, de l’assessoria jurídica i, en defecte d’ambdós,
d’un lletrat, amb la finalitat de augmentar les possibilitats d’obtenir una resposta favorable (STS
3645/2006, de 7 de juny, FJ 11).
Aquest dictamen previ no és vinculant però sí preceptiu de forma que seria nul un acord
adoptat sense ell ja que resta elements de judici necessaris per a una valoració justa i
encertada de la solució adoptada per la corporació local. No és necessari que el dictamen sigui
favorable a l’acció, només cal acreditar que s’ha emès (STSJ La Rioja 9/2006, de 12 de gener,
FJ 2).
5. D’acord amb 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 proposo a l’alcaldessa d’aquesta Corporació municipal que adopti la següent
proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER. Interposar recurs d’apel·lació contra la sentència dictada en data 21.12.2017, pel
Jutjat Contenciós Administratiu número 14, en el recurs ordinari 360/2016-BY per la qual
s’estima íntegrament el recurs contenciós administratiu interposat per l’advocat de l’Estat, en
nom i representació de la Delegació del Govern a Catalunya, davant la Resolució dictada en
data 02.05.2016 pel regidor de l’Àmbit de Badalona Democràtica de l’Ajuntament de Badalona,
per la qual s’aproven els calendaris ordinaris i especials corresponents a l’any 2016; i en
conseqüència es decreta la nul·litat de ple Dret d’aquesta resolució en allò relatiu al tercer punt
de l’epígraf “Ponts 2016”.
SEGON. Designar per la interposició del recurs d’apel·lació davant del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, i si escau, ulteriors instàncies, a l’advocada de l’Il·lustre Col·legi de
Barcelona, EM.D, als procuradors dels tribunals de Madrid: AV.G, I.C.G, P.O-C.L., JC.E.F-N.,
J.G.S, D.M.C, M.S.C; i de Barcelona, J.S.Z, I.L.C, I.A.P., JM.B.F., C.B.M., J.B.B., S.B.B.,
G.F.M., MC.F.M., R.G.G., J.G.R., A.J.T., J.M.A., S.P.P., O.P.R., I.R.C. i E.R.C..
TERCER. Les despeses ocasionades per la defensa i representació d’aquesta causa aniran a
càrrec del contracte de serveis adjudicat per la Junta de Govern Local el 25 de setembre de
2017 al despatx professional ACORDIA ACR SL, E.M.D. UTE amb CIF U67052423.
TERCER. Comunicar aquesta resolució als interessats i donar compte a la Junta de Govern
Local.”
En conseqüència, d’acord amb l’article 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals i amb allò anteriorment exposat, procedeix que, a l’empara dels
articles 82.3 i 126 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es doni compte a la Junta de
Govern Local de la resolució de referència.
(.../...)

Junta de Govern Local. Sessió núm. 4 / 19-02-2018

4

Secretaria General

DILIGÈNCIA
En la sessió celebrada el dia 19.02.2018 s’ha donat compte a la Junta de Govern Local de la
resolució de l’alcaldessa de data 16.01.2018, referent a la interposició de recurs d’apel·lació
contra la sentència dictada, en data 21.12.2017, pel Jutjat Contenciós Administratiu número 14,
en el recurs ordinari 360/2016-BY.
(.../...)
Els regidors resten assabentats de la precedent resolució.
3. Donar compte de la Resolució de l'alcaldessa, de data 19.01.2018, d'Interposició de
recurs d'apel·lació contra la sentència dictada, en data 12.12.2017, pel Jutjat Contenciós
Administratiu número 12, en el procediment abreujat 27/2017-1C.
DONAR COMPTE
Identificació de l’expedient:
Objecte:

Donar Compte de la Resolució de l’alcaldessa, de data
19.01.2018, d’Interposició de recurs d’apel·lació contra la
sentència dictada, en data 12.12.2017, pel Jutjat Contenciós
Administratiu número 12, en el procediment abreujat 27/20171C.
Junta de Govern Local.
Exhaureix la via administrativa
Abreujat 27/2017-1C
62/SASJG-2/18

Òrgan al que s’adreça:
Caràcter de l’acord:
Procediment judicial:
Expedient Junta:
Exp. Judicial Gabinet Jurídic
(referència addicional):
52/SAS C-4/17
En data 19.01.2018 l’alcaldessa ha dictat una resolució que transcrita literalment diu el següent:
Fets
1. Recurs contenciós administratiu abreujat número: 27/2017-1C, del Jutjat Contenciós
Administratiu número 12, interposat per FLOCH, S.L. contra la resolució d’aquest Ajuntament,
de data 19/10/2016, desestimatòria del recurs de reposició formulat contra les liquidacions de
l'impost sobre l'Increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (expedient 1127/REPLU27/15).
2. Resolució de l’alcaldessa de data 13.03.17 de compareixença en el procediment esmentat i
de designa a favor de la lletrada E.M.D per a la representació i defensa d’aquesta jurídica de la
Corporació en l’esmentat recurs.
3. Sentència dictada, en data 12.12.2017, pel Jutjat Contenciós Administratiu número 12, per la
qual s’estima el recurs contenciós administratiu interposat per FLOCH S.L. contra la resolució
de l’Ajuntament de Badalona, de data 19/10/2016, desestimatòria del recurs de reposició
formulat contra les liquidacions de l'impost sobre l'Increment del valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (expedient 1127/REPLU-27/15), i en conseqüència s’anul·len i es deixen
sense efecte les liquidacions impugnades.
4. Consta a l’expedient informe jurídic emès en data 18 de gener de 2018 sobre la viabilitat i
procedència d’interposar recurs d’apel·lació contra la sentència indicada al punt anterior.
5. Per indicació de la Regidoria de Badalona Democràtica d’aquest Ajuntament es decideix
interposar recurs d’apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la
sentència dictada en data 12.12.2017, pel Jutjat Contenciós Administratiu número 12.
6. Per economia i eficàcia jurídica es convenient la intervenció de la mateixa lletrada en la
interposició del recurs d’apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Les
despeses ocasionades per la defensa i representació aniran a càrrec del contracte de serveis
adjudicat per la Junta de Govern Local el 25 de setembre de 2017 al despatx professional
ACORDIA ACR, SL, E.M.D. UTE (CIF U67052423).
7. El termini per a la interposició del recurs d’apel·lació fineix el proper dia 19 de gener de 2018.
Fonaments de dret
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1. L'esmentat recurs contenciós administratiu va tenir com objecte impugnar un acte d'aquesta
administració municipal la qual cosa, d’acord amb el que preveu l’article 21.1.a) de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, legitima a
aquesta Corporació per comparèixer com a part demandada en l’esmentat procediment judicial.
2. L’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix
que les entitats locals tenen l’obligació d’exercir les accions necessàries per a la defensa dels
seus béns i drets.
3. Segons l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i l’article 53.1.k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon a l’alcaldessa l’exercici de les accions
judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament en les matèries de la seva competència,
inclòs quan les hagi delegat en un altre òrgan, i, en el cas d’urgència, en matèries de la
competència del Ple, en aquest supòsit s’ha de donar-n’hi compte a la primera sessió que se
celebri per a la seva ratificació.
4. D’acord amb l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, aprovat pel Reial decret 781/1986, de 18 d'abril, els acords per a l’exercici
d’accions necessàries per a la defesa dels béns i drets de les entitats locals hauran d’adoptarse previ dictamen del Secretari o, en el seu cas, de l’assessoria jurídica i, en defecte d’ambdós,
d’un lletrat, amb la finalitat de augmentar les possibilitats d’obtenir una resposta favorable (STS
3645/2006, de 7 de juny, FJ 11).
Aquest dictamen previ no és vinculant però sí preceptiu de forma que seria nul un acord
adoptat sense ell ja que resta elements de judici necessaris per a una valoració justa i
encertada de la solució adoptada per la corporació local. No és necessari que el dictamen sigui
favorable a l’acció, només cal acreditar que s’ha emès (STSJ La Rioja 9/2006, de 12 de gener,
FJ 2)
5. D’acord amb 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 proposo a l’alcaldessa d’aquesta Corporació municipal que adopti la següent
proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER. Interposar recurs d’apel·lació contra la sentència dictada, en data 12.12.2017, pel
Jutjat Contenciós Administratiu número 12, per la qual s’estima el recurs contenciós
administratiu interposat per FLOCH S.L. contra la resolució de l’Ajuntament de Badalona, de
data 19/10/2016, desestimatòria del recurs de reposició formulat contra les liquidacions de
l'impost sobre l'Increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (expedient
1127/REPLU-27/15), i en conseqüència s’anul·len i es deixen sense efecte les liquidacions
impugnades.
SEGON. Designar per la interposició del recurs d’apel·lació davant del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, i si escau, ulteriors instàncies, a l’advocada de l’Il·lustre Col·legi de
Barcelona, E.M.D., als procuradors dels tribunals de Madrid: A.V.G., I.C.G., P.O-C.L., JC.E.FN., J.G.S., D.M.C.,M.S.C.; i de Barcelona, J:S.Z., I.L.C., I.A.P., JM.B.F., C.B.M., J.B.B., S.B.B.,
G.F.M., MC.F.M., R.G.G., J.G.R., A.J.T., J.M.A., S.P.P., O.P.R., I.R.C. i E.R.C.
TERCER. Les despeses ocasionades per la defensa i representació d’aquesta causa aniran a
càrrec del contracte de serveis adjudicat per la Junta de Govern Local el 25 de setembre de
2017 al despatx professional ACORDIA ACR SL, E.M.D. UTE amb CIF U67052423.
TERCER. Comunicar aquest resolució als interessats i donar compte a la Junta de Govern
Local.
En conseqüència, d’acord amb l’article 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals i amb allò anteriorment exposat, procedeix que, a l’empara dels
articles 82.3 i 126 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es doni compte a la Junta de
Govern Local de la resolució de referència.
(.../...)
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DILIGÈNCIA
En la sessió celebrada el dia 19.02.2018 s’ha donat compte a la Junta de Govern Local de la
resolució de l’alcaldessa de data 19.01.2018, referent a la interposició de recurs d’apel·lació
contra la sentència dictada, en data 12.12.2017, pel Jutjat Contenciós Administratiu número 12,
en el procediment abreujat 27/2017-1C.
(.../...)
Els regidors resten assabentats de la precedent resolució.
4. Aprovar l'adjudicació del contracte de subministrament de calçat pel personal de
serveis de l'Ajuntament de Badalona (antic lot 9 de l'expedient 58/OBR-10/16 declarat
desert en aquell procediment obert).
Antecedents
1.En data 19 d’ octubre de 2017 l’ alcaldessa adoptà, mitjançant resolució, els acords que es
transcriuen literalment en part suficient a continuació, en el marc de l’ expedient de contractació
que el Departament Central de Contractació estava tramitant amb el número d’ indexació
58/OBR-10/16, l’ objecte del qual el constituia el subministrament – dividit en 10 lots – de
vestuari, calçat, complements i EPI’s per a la Guàrdia Urbana de Badalona i resta de personal
uniformat de l’ Ajuntament de Badalona:
“(...)
SEGON.- DECLARAR DESERTS els lots 8 i 9 en què s’ha dividit l’’objecte del contracte relatiu
al subministrament - dividit en 10 lots - de vestuari, calçat, complements i EPIS per a la Guàrdia
Urbana de Badalona i resta de personal uniformat de l’Ajuntament de Badalona durant els anys
2017 i 2018, essent la seva composició i el pressupost màxim de licitació establert per aquests
lots els que es detallen a continuació:
- Lot 8 (vestuari general personal de serveis): 54.277,79 euros (IVA exclòs)
- Lot 9 (calçat general personal de serveis): 2.834,03 euros (IVA exclòs)
per manca de presentació de proposicions.
TERCER.- OBRIR un procediment negociat sense publicitat per tal d’ adjudicar els lots que s’
han declarat deserts objecte de l’ acord precedent, de conformitat amb allò previst en l’ article
170 c) en relació amb l’ article 169.2 del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’ aprovà
el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP), adreçant
invitació a un mínim de tres empresaris del sector, en compliment del que preveu l’ article 177.1
i 178.1 darrer paràgraf del TRLCSP, amb la finalitat d’escollir en únic procediment negociat
sense publicitat l’oferta que per als lots 8 i 9 resulti econòmicament més avantatjosa per l’
interès públic d’aquesta corporació.
(...)”
2.Dels acords anteriors se’n donà compte a la Junta de Govern Local en sessió de data 6 de
novembre de 2017.
3.En data 17 de novembre de 2017 el Departament Central de Contractació, en compliment
d’allò previst en l’acord tercer abans transcrit, va trametre invitacions a la relació d’ empreses
(un total de 5) que havia estat facilitada pel Departament de Compres.
4.El termini per a presentar proposicions finalitzà el propassat 27 de novembre de 2017 a les
13.30 hores havent presentat proposició – dins del termini esmentat - una única empresa:
UNITEX URBAN SLU, amb NIF B55270110.
5.En data 29 de novembre de 2017 es va reunir la Mesa de Contractació – tot i ésser
potestativa la seva constitució en aquesta tipologia de procediments (negociats sense
publicitat). En dita sessió la Mesa acordà:
“PRIMER.- CONDICIONAR L’ ADMISSIÓ A LA LICITACIÓ d’ aquest contracte a l’ esmena del
següent defecte detectat a la proposició presentada per la única empresa participant en aquest
procediment UNITEX URBAN SLU:
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- MANCA PRESENTAR LES MOSTRES dels articles que proposa subministrar aquesta
empresa per a cadascun dels lots que en constitueixen l’ objecte d’ aquest expedient.
SEGON.- CURSAR L’OFICI D’ESMENA PERTINENT a l’ empresa a què s’ha fet abans
referència perquè les presenti.
TERCER.- TRAMETRE les mostres aportades per dita empresa dins del termini màxim atorgat
al responsable d’ aquest contracte perquè n’efectuï el seu anàlisi detallat i exhaustiu als efectes
de verificar si acompleixen amb els requeriments tècnics mínims exigits en els plecs reguladors
d’ aquest contracte als efectes que la Mesa de Contractació, a la propera sessió, acte públic,
pugui proclamar l’ admissió i/o exclusió de l’ únic candidat a la licitació i, per al cas de resultar
admès, procedir a l’ obertura del sobre B de la seva proposició i si fós possible, realitzar la
proposta d’ adjudicació d’ aquest contracte – en el mateix acte – al seu favor.”
L’ acta aixecada arran aquest acte de la Mesa es publicà en el Perfil de contractant d’aquest
Ajuntament en data 5 de desembre de 2017.
6. En data 29 de novembre de 2017 el Departament Central de Contractació, en compliment de
l’ acord segon abans transcrit, va trametre un ofici a l’ empresa abans relacionada mitjançant el
qual li atorgava un termini màxim per a presentar les mostres dels articles que proposa
subministrar per a cadascun dels lots.
7. En data 5 de desembre de 2017 es va reunir la Mesa de Contractació als efectes de
proclamar públicament el resultat de la qualificació documental i de les mostres presentades
dins del termini d’ esmena atorgat per l’ única empresa presentada en aquesta licitació,
admetre’l a la licitació si s’escau i obrir el sobre B de la seva proposició (oferta econòmica) per
al cas de resultar admès.
L’acta aixecada arran aquest acte de la Mesa es publicà en el Perfil de contractant d’ aquest
Ajuntament en data 14 de desembre de 2017.
8.En data 12 de desembre de 2017 el cap del Departament de Compres, un tècnic de
prevenció de riscos laborals i els representants de les organitzacions sindicals d’ aquest
Ajuntament van emetre un informe sobre l’ acompliment de les mostres presentades per l’únic
licitador presentat en aquesta licitació per als dos lots per als quals concorre amb les
característiques tècniques mínimes exigides en el plec de prescripcions tècniques particulars
regulador d’ aquest contracte. En aquest document es proposava elevar a la Mesa de
Contractació la proposta d’ excloure aquest licitador del lot 8 i proposar l’ adjudicació del lot 9
del contracte de referència al seu favor.
9. En sessió de data 13 de desembre de 2017 la Mesa, a la vista de l’ esmentat informe tècnic,
adopta els acords que es transcriuen literalment, en part suficient, a continuació:
“PRIMER.- EXCLOURE l’empresa UNITEX URBAN SLU, amb NIF B55270110 a la licitació del
lot 8 d’ aquest contracte (l’ objecte del qual el constitueix el subministrament de vestuari general
pel personal de serveis d’ aquest Ajuntament) en tant aquesta no va presentar inicialment les
mostres dels articles que integren l’ esmentat lot tal i com s’exigia a la clàusula 9.2.2 del plec de
clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte i, dins del termini atorgat per
esmenar aquesta mancança, només ha presentat algunes de les mostres, mancant les dels
articles a què es refereix l’ apartat sisè de l’ informe tècnic a què s’ha fet abans referència i que
s’adjunta com un annex a aquesta acta i, essent la única empresa presentada,
consegüentment, DECLARAR DESERTA la licitació del lot 8 d’aquest contracte pels motius
exposats.
SEGON.- ADJUDICAR el LOT 9 d’aquest contracte relatiu al subministrament del calçat
general pel personal de serveis d’ aquest Ajuntament a favor de la proposició que ha presentat
l’empresa UNITEX URBAN SLU, amb NIF B55270110 en haver resultat aquesta l’única
presentada i admesa a la licitació d’ aquest lot del contracte i resultant, consegüentment,
l’oferta econòmicament més avantatjosa per a l’interès públic d’ aquest lot, per un preu total de
2.463,03 euros (IVA exclòs), etiquetatge, embalatge, lliurament i transport dels béns fins al lloc
convingut inclosos.
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TERCER.- COMUNICAR aquesta proposta d’adjudicació i l’ informe tècnic que li ha servit de
base, a l’únic candidat i licitador als efectes del tràmit d’audiència previ a la resolució d’aquest
procediment per l’òrgan de contractació, pel termini de dos dies hàbils comptats de l’endemà de
la tramesa d’aquesta proposta a través del mitjà de comunicació (fax o correu electrònic) que
hagi indicat per a aquest efecte, d’acord amb l’article 87.1 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre,
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques i la clàusula 6.1.7
del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquesta contractació, termini
durant el qual podrà examinar les actuacions practicades a les dependències del Departament
Central de Contractació (Plaça Assemblea Catalunya, 9-12, 4a planta, 08911 Badalona), en
horari de 9h a 13h de dilluns a divendres, exclosos festius al municipi i REQUERIR a l’ empresa
UNITEX URBAN SLU, amb NIF B55270110 , en haver estat proposada per a l’ adjudicació del
lot 9 d’ aquest contracte perquè, d’acord amb l’article 151.2 del Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’ aprovà el Text refós de la Llei de contractes del sector públic i la
clàusula a què s’ha fet abans referència, presenti a les dependències del Departament Central
de Contractació la documentació que indica aquest acord (...)»
10. En data 18 de desembre de 2017 es va publicar l’acta aixecada arran aquest acte de la
Mesa en el Perfil de contractant d’ aquest Ajuntament i es van notificar els acords objecte d’
aquella sessió a l’únic candidat presentat i admès en aquesta licitació als efectes indicats en
l’acord tercer abans transcrit.
11. Dins del termini d’ audiència atorgat, cal significar que l’empresa UNITEX URBAN SLU va
presentar un escrit en data 20 de desembre de 2017 mitjançant el qual posà de manifest –
quant al lot 8 es refereix - que degut a la premura de temps no va poder presentar algunes de
les mostres requerides en tant no disposava en stock de la quantitat necessària de mostres en
aquell moment i quant al lot 9 d’ aquest contracte, va aportar tota la documentació exigida
d’acord amb les previsions del precepte a què s’ha fet abans referència a les dependències del
Departament Central de Contractació, situat a Plaça Assemblea de Catalunya, números 9-12,
4a planta, 08911 de Badalona, constant aquesta dins l’expedient de contractació i donant-se
aquí per reproduït el seu contingut.
12. De l’ expedient així format juntament amb el document comptable A que havia de servir per
atendre les despeses d’ aquest contracte que s’ estimava que se’n derivarien se’n donà
tramesa al Departament d’ Intervenció General per a la seva fiscalització prèvia en data 10 de
gener de 2018 essent retornat l’ expedient a aquestes dependències el dia 16 de gener de
2018 per tal que s’ aclarís la vigència del contracte en tant el subministrament que en
constitueix el seu objecte es preveia per als anys 2017 i 2018 i el corresponent a l’ any 2017 no
havia pogut lliurar-se dins l’ esmentat exercici.
13. Consta en l’expedient administratiu de referència escrit de l’ empresa UNITEX URBAN SLU
conforme està d’ acord amb el reajustament de les anualitats d’ aquest contracte (lot 9 antic
expedient 58/OBR-10/16) per als anys 2018 i 2019 amb manteniment dels preus i la totalitat de
la oferta que va presentar així com també informe tècnic emès pel cap del Departament de
Compres en data 30 de gener de 2018 on es fan quadres comparatius amb els imports que
resulten per a cada anualitat fruit del reajustament a què s’ha fet referència.
14. En data 1 de febrer de 2018 s’ha incorporat en l’expedient el nou document comptable A
que ha de servir per atendre les despeses (IVA d’ aplicació inclòs) que s’ estima que se’n
puguin derivar de l’ execució del lot 9 d’ aquest contracte per a l’ exercici econòmic 2018 –
document comptable A de data 30 de gener de 2018 per import de 1.514,12 euros, – amb
càrrec a la partida número 40841008-9204-22104 del pressupost municipal de l’ exercici 2018
en pròrroga de l’ exercici 2017, amb número d’operació 12018000000035/1.
15. D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, l’expedient d’adjudicació així tramitat s’ ha sotmès per a la seva
fiscalització prèvia a l’ Intervenció municipal, essent informat favorablement en data 12 de
febrer de 2018.
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Fonaments jurídics
1. Per a l’adjudicació d’aquest contracte, s’han complert els tràmits previstos en relació al
procediment negociat sense publicitat, d’acord amb el que preveu l’ article 169 i pel motiu de
l’article 170 c) del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’ aprovà el Text Refós de la
Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP).
2. A la vista de la tramitació assenyalada en els antecedents d’aquest document, s’escau
endegar els tràmits administratius per a l’adjudicació del contracte que estableix el TRLCSP i el
Reglament de desenvolupament de la Llei de contractes del sector públic, amb les
corresponents operacions pressupostàries d’autorització i disposició de la despesa, que
preceptuen el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG 2/2004, de 5 de
març) i el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa.
3. En aquest sentit, l’empresa UNITEX URBAN SLU, amb NIF B55270110, que ha estat
proposada per a l’adjudicació del lot 9 d’ aquest contracte en resultar la seva oferta la única
presentada i admesa per aquest lot i, consegüentment, l’ econòmicament més avantatjosa per
a l’interès públic d’ aquest contracte, ha acreditat la seva capacitat i solvència per a contractar
amb la Corporació i ha presentat dins del termini legalment establert, la documentació exigida
de conformitat amb el que preveu l’ article 151.2 del TRLCSP.
Quant al lot 8 d’ aquest contracte es refereix, no es pot admetre l’ al·legació efectuada per dita
empresa en data 20 de desembre de 2017 atès que les mostres havien de presentar-se en la
seva totalitat inicialment, dins del termini màxim establert per a presentar proposicions,
juntament amb els sobres A i B de les proposicions. No obstant això, la Mesa acordà atorgar un
termini a aquesta empresa per a esmenar la mancança detectada i tot i així, no s’ ha atès el
requeriment en la seva totalitat dins del termini ampliat.
4. L’ article 96 del RDL 1098/2001, de 12 d’ octubre, pel que s’ aprovà el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques regula el reajustament de les anualitats
en els contractes establint el següent: Quan per diversos motius (demora en l ‘inici de
l’execució del contracte sobre allò previst a l’ iniciar-se l’ expedient, suspensions autoritzades,
pròrrogues dels terminis totals o parcials, modificacions del projecte o qualsevol altre raó
d’interès públic) es produeixi un desajust entre les anualitats establertes en el plec de clàusules
administratives particulars integrat en el contracte i les necessitats reals d’ ordre econòmic que
el normal desenvolupament dels treballs exigeixi, com succeeix en aquest expedient en tant en
inciar-lo s’ havia previst el subministrament de vestuari, calçat i complements per als anys
2017 i 2018 i ens trobem que l’ expedient es troba en fase de fiscalització prèvia a l’ adjudicació
a inicis de l’ any 2018. El precepte esmentat preveu que davant aquests casos, l’ òrgan de
contractació procedirà a reajustar les esmentades anualitats (...) i que per efectuar l’ esmentat
reajustament d’ anualitats serà necessària la conformitat del contractista.
Havent prestat l’ empresa UNITEX URBAN SLU, amb NIF B55270110 de forma expressa la
seva conformitat al reajustament d’ aquest contracte per a les anualitats 2018 i 2019 mantenint
els seus preus i la totalitat de la seva oferta – cal posar de manifest que quant al finançament
d’aquest contracte, la despesa que es derivarà d’ aquest per a l’ any 2018,s’ estima en un
import de 1.514,12 euros (IVA inclòs al tipus del 21%) i s’haurà d’atendre amb càrrec a la
partida pressupostària número 40841008-9204-22104 del pressupost municipal de l’ exercici
2018 en pròrroga de l’ exercici 2017 amb número d’operació 12018000000035/1.
5. La durada d’ aquest contracte s’ha fixat pel període comprès entre l’ endemà de la data de la
seva formalització i la data en què s’ aixequi per part del seu responsable – en aquest cas el
Departament de Compres en tractar-se d’ un contracte de subministrament - l’acta de recepció
acreditativa del lliurament de la totalitat dels béns que constitueixen el seu objecte.
6. D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, l’expedient d’adjudicació s’ha sotmès per a la seva fiscalització prèvia
a l’ Intervenció municipal essent informat favorablement d’ acord amb l’ exposat en el darrer
antecedent d’ aquest document.
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7. De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona del TRLCSP i el cartipàs
municipal vigent, l’ òrgan competent per resoldre aquest expedient és la Junta de Govern Local
per delegació de l’ alcaldessa de la corporació segons resolució de data 23 de juny de 2015,
sens perjudici que atesa la urgència de les actuacions l’alcaldessa pugui avocar dita
competència, donant-ne compte amb posterioritat de l’adopció dels seus acords, a la propera
sessió ordinària que dugui a terme la Junta de Govern Local.
8. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tercer tinent d’ alcalde, regidor de l’Àmbit de Badalona Democràtica 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.- EXCLOURE l’empresa UNITEX URBAN SLU, amb NIF B55270110 a la licitació del
lot 8 d’ aquest contracte (l’ objecte del qual el constitueix el subministrament de vestuari general
pel personal de serveis d’ aquest Ajuntament) en tant aquesta no va presentar inicialment les
mostres dels articles que integren l’ esmentat lot tal i com s’ exigia a la clàusula 9.2.2 del plec
de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte i, dins del termini atorgat
per esmenar aquesta mancança, només ha presentat algunes de les mostres, mancant les dels
articles a què es refereix l’ apartat sisè de l’ informe tècnic que obra en l’ expedient de
referència i, essent la única empresa presentada, consegüentment, DECLARAR DESERTA la
licitació del lot 8 d’ aquest contracte pels motius exposats.
SEGON.- ADJUDICAR el LOT 9 d’ aquest contracte relatiu al subministrament del calçat
general pel personal de serveis d’aquest Ajuntament per als anys 2018 i 2019 (havent-se
reajustat les anualitats d’ aquest contracte a l’empara d’allò previst en l’ article 96 del RD
1098/2001, de 12 d’octubre, a favor de la proposició que ha presentat l’empresa UNITEX
URBAN SLU, amb NIF B55270110 en haver resultat aquesta l’ única presentada i admesa a la
licitació d’ aquest lot del contracte i resultant, consegüentment, l’ oferta econòmicament més
avantatjosa per a l’interès públic d’aquest lot, per un preu total de 2.463,03 euros (IVA exclòs),
etiquetatge, embalatge, lliurament i transport dels béns fins al lloc convingut inclosos.
TERCER.- REAJUSTAR LES ANUALITATS D’AQUEST CONTRACTE, PREVIST
INICIALMENT PER ALS ANYS 2017 I 2018, ALS ANYS 2018 I 2019 d’ acord amb el desglós
d’imports a què es refereix per a cadascuna d’ aquestes darreres anualitats el cap del
Departament de Compres en el seu informe tècnic de data 30 de gener de 2018 i ATENDRE la
despesa que es derivi d’ aquest contracte per a l’any 2018, la qual s’estima en 1.514,12 euros
(IVA inclòs al tipus del 21%) amb càrrec a la partida pressupostària número 40841008-920422104 del pressupost municipal de l’ exercici 2018 en pròrroga de l’ exercici 2017 amb número
d’operació 12018000000035/1.
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del
contracte de referència se’ n derivi podrà constituir causa per a la modificació i/o resolució del
contracte d’ acord amb l’ establert al plec de clàusules administratives particulars regulador
d’aquest contracte.
QUART.- REQUERIR a l’empresa UNITEX URBAN SLU, amb NIF B55270110 perquè formalitzi
el contracte de referència en un termini no superior a cinc dies un cop transcorregut el termini
dels 15 dies hàbils següents a la tramesa de la notificació de l’adjudicació a tots els candidats i
licitadors que estableixen els articles 156.3 i 44.2 a efectes de la interposició del recurs especial
en matèria de contractació, sempre i quan no s’hagi interposat recurs que porti aparellada la
suspensió de la formalització del contracte de conformitat amb el que disposa la clàusula 14.2
del Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte de referència.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’únic candidat i licitador d’aquest contracte amb la
relació de recursos que pot interposar i COMUNICAR-LA al cap del Departament de Compres i
als Departaments de Tresoreria i Intervenció Municipals.
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SISÈ.- PUBLICAR l’adjudicació d’aquest contracte al Perfil de contractant d’aquesta corporació.
En conseqüència, en atenció als fets i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent i d’acord amb el que preveu les Resolucions de l’alcaldessa de 23 i 29 de
juny de 2015, sobre l’ impuls de les actuacions municipals, dono plena conformitat al seu
contingut, la valido plenament i, n’ ordeno la seva inclusió en l’ordre del dia de la propera i
immediata sessió de la Junta de Govern Local que es dugui a terme, pel seu debat i aprovació,
si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 88.5 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’ octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, RESOLC d’acord amb la proposta
precedent, i disposo que es comuniqui aquesta proposta a l’únic candidat i licitador amb la
relació de recursos que pot interposar així com també als departaments municipals a què s’ha
fet referència, per al seu coneixement i efectes.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada.
Vots a favor: 7
Abstencions: 1 del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
(Sra. Ma. Angeles Gallardo).
5. Aprovar l'adjudicació del contracte de subministrament de vestuari i calçat pel servei
de la GU de Badalona (lots 1,2,4,5,6).
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte:

Aprovació de l’ adjudicació del contracte de subministrament
de vestuari i calçat pel Servei de la Guàrdia Urbana de
l’Ajuntament de Badalona
Junta de Govern Local
Exhaureix la via administrativa
58/OBR- 10/16

Òrgan que resol:
Caràcter de la resolució:
Expedient:
Antecedents
1.- En sessió de data 24 d’ abril de 2017 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.- Aprovar el Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars
que conformen l’expedient de contractació indexat amb el número 58/OBR- 10/16 corresponent
al contracte de subministrament de vestuari, calçat, complements i equips de protecció
individuals per al Servei de la Guàrdia Urbana i la resta de personal uniformat de l’Ajuntament
de Badalona durant els anys 2017 i 2018, amb un pressupost màxim de licitació de 467.991,71
euros (IVA inclòs al tipus del 21% vigent), a raó de 386.770,01 euros el valor base del contracte
i 81.221,70 euros en concepte d’ IVA al tipus del 21% vigent.
Aquest pressupost s’ha obtingut de multiplicar els preus unitaris establerts per a cadascun dels
articles que integren els lots en què s’ ha dividit l’ objecte d’ aquest contracte pel nombre d’
aquests que és objecte de contractació en cada lot, a raó del detall que hi figura – per lots – a
la clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte,
constituint el pressupost màxim de licitació de cadascun dels lots el següent:
- LOT 1: CALÇAT GUÀRDIA URBANA , amb un pressupost màxim de licitació de 29.080,22 €,
IVA exclòs.
- LOT 2: UNIFORMITAT GUÀRDIA URBANA CAÇADORES I GORRES, amb un pressupost
màxim de licitació de 95.055,12 € €, IVA exclòs.
- LOT 3: UNIFORMITAT GUÀRDIA URBANA: POLOS, PANTALONS I COMPLEMENTS, amb
un pressupost màxim de licitació de 143.013,80 €, IVA exclòs.
- LOT 4: UNIFORMITAT DE GALA GUÀRDIA URBANA, amb un pressupost màxim de licitació
de 11.516,50 €, IVA exclòs.
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- LOT 5: UNIFORMITAT GUÀRDIA URBANA: UNITAT CICLISTES, amb un pressupost màxim
de licitació de 7.155,80 €, IVA exclòs.
- LOT 6: UNIFORMITAT GUÀRDIA URBANA: UNITAT MOTORISTES, amb un pressupost
màxim de licitació de 3.973,32 €, IVA exclòs.
- LOT 7: UNIFORMITAT GUÀRDIA URBANA: COMPLEMENTS, amb un pressupost màxim de
licitació de 7.448,70 €, IVA exclòs.
- LOT 8: VESTUARI GENERAL PERSONAL DE SERVEIS, amb un pressupost màxim de
licitació de 54.277,79 €, IVA exclòs.
- LOT 9: CALÇAT PERSONAL DE SERVEIS, amb un pressupost màxim de licitació de
2.834,03 €, IVA exclòs.
- LOT 10: EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s), amb un pressupost màxim de
licitació de 32.414,73 €, IVA exclòs.
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.- Atendre la despesa que se’n derivi del/s contracte/s que es formalitzi/n arran la
tramitació d’aquest procediment per a l’any 2017, la qual s’ estima en un import de 225.214,17
euros (IVA inclòs al tipus del 21%) amb càrrec a les següents partides pressupostàries del
pressupost municipal vigent en pròrroga de l’ any 2016:
- Lots 1 a 7, amb càrrec a la partida número 441-1322-22104, per un import de 166.085,63
euros (IVA inclòs al tipus del 21%).
- Lots 8 a 10, amb càrrec a la partida número 213-9204-22104, per un import de 59.128,54
euros (IVA inclòs al tipus del 21%).
SOTMETRE a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost municipal corresponent a l’ exercici 2018, la despesa que se’n pot derivar
d’aquest/s contracte/s per a l’esmentat exercici, per tal d’ atendre el seu pagament.
La manca o insuficiència de consignació econòmica per atendre el pagament que se’n derivi
del/s contracte/s sorgits arran la tramitació d’ aquest procediment serà un supòsit constitutiu de
modificació d’ aquest/s contracte/s per aplicar-hi mesures d’ estabilitat pressupostària o de
resolució d’ aquest/s, d’ acord amb l’ establert al plec de clàusules administratives particulars
que es proposa per regir-lo/s.
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.
(...)”
2.- En compliment de l’ acord quart abans transcrit, la licitació d’ aquest contracte es va publicar
en data 28 d’ abril de 2017 en el Diari Oficial de la Unió Europea, en data 3 de maig de 2017 en
el Perfil de contractant de l’ Ajuntament i en data 8 de maig de 2017 en el Butlletí Oficial de
l’Estat número 109.
3.- En dates 5 i 25 de maig de 2017 es van inserir en el Perfil de Contractant d’aquest
Ajuntament uns avisos mitjançant els quals es publicaren els annexos al plec de prescripcions
tècniques particulars regulador d’ aquest contracte en format pdf i a color i l’ annex 1
corresponent al lot 2 d’ aquest contracte, un cop esmenat el seu contingut havent-se detectat
d’ofici una errada, respectivament.
4.- Les empreses que dins del termini establert van presentar proposició, d’acord amb el
certificat emès per la cap del Servei de Contractació amb el vistiplau del secretari general de
data 6 de juny de 2017, van ser les següents, per als lots que s’ indiquen a continuació:
1. PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD SA (per als lots 2, 3, 4, 6 i 7)
2. CALZADOS CANO GARCIA SL (per al lot 1)
3. INSIGNA UNIFORMES SL (per als lots 1 a 7)
4. SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL (per al lot 3)
5. WATERFIRE, SL (per als lots 1, 2, 3, 7 i 10)
6. MAC UNIFORMES SL (per als lots 1, 4 i 7)
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7. EL CORTE INGLES SA (per als lots 1 a 6)
8. SATARA SEGURIDAD SL (per als lots 1 , 3 i 7)
9. SAGRES SL – PARTENON (per als lots 2 i 3)
10. ITURRI GRUPO INDUSTRIAL SA (per al lot 4)
11. COMPOL -COMPLEMENTOS POLICIAIS, SL (per als lots 1, 2, 3 i 7)
5.-En sessió de data 14 de juny de 2017 la Mesa es convocà per a l’ obertura dels sobres A de
les proposicions presentades per les empreses a què s’ha fet referència, adoptant els acords
que es transcriuen literalment a continuació:
“PRIMER.- Donar compte de la manca de presentació de proposicions per als lots 8 i 9
d’aquest contracte, l’ objecte dels quals el constitueix el vestuari general del personal de
serveis i el seu calçat, respectivament, per la qual cosa correspondrà a l’òrgan de contractació
declarar-los deserts.
SEGON.- Deixar constància de la NO ADMISSIÓ A LA LICITACIÓ del contracte de referència
de la proposició presentada per l’ empresari JAVIER VILLEGAS CEBRIAN en no complir amb
allò exigit a la clàusula 9.1.2 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest
contracte (el dipòsit de la plica a l’ Oficina de Correus s’ ha fet a les 18.15 h del dia 06/06/2017
segons consta acreditat documentalment en l’ expedient).
TERCER.- ADMETRE A LA LICITACIÓ d’ aquest contracte a les següents empreses per als
lots per als quals concorren:
- PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD SA (per als lots 2, 3, 4, 6 i 7)
- CALZADOS CANO GARCIA SL (per al lot 1)
- INSIGNA UNIFORMES SL (per als lots 1 a 7)
- SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL (per al lot 3)
- WATERFIRE, SL (per als lots 1, 2, 3, 7 i 10)
- MAC UNIFORMES SL (per als lots 1, 4 i 7)
- SATARA SEGURIDAD SL (per als lots 1 , 3 i 7)
- SAGRES SL – PARTENON (per als lots 2 i 3)
- COMPOL -COMPLEMENTOS POLICIAIS, SL (per als lots 1, 2, 3 i 7)
En haver-se considerat correcta la documentació que han inclòs en els sobres A de les seves
respectives proposicions a la vista d’ allò exigit a les clàusules 7.2 i 9.2.2 del plec de clàusules
administratives particulars regulador d’ aquest contracte, havent presentat el model de
declaració responsable de personalitat, capacitat i solvència seguint el model de l’ annex 3 de
l’esmentat plec degudament complimentat.
QUART.- CONDICIONAR L’ ADMISSIÓ A LA LICITACIÓ d’ aquest contracte a l’ esmena dels
següents defectes detectats a les proposicions de les empreses:
- EL CORTE INGLES SA (per als lots 1 a 6)
- ITURRI GRUPO INDUSTRIAL SA (per al lot 4)
En la declaració responsable de personalitat, capacitat i solvència que ha presentat l’ empresa
El Corte Ingles SA dins del sobre A de la seva proposició no hi consta la signatura real de
l’apoderat (és còpia).
En la declaració responsable de personalitat, capacitat i solvència que ha presentat l’ empresa
Iturri Grupo Industrial SA dins del sobre A de la seva proposició no hi figura ni l’ objecte social
d’ aquesta entitat ni l’ epigraf de l’ IAE en què es troba donada d’ alta.
CINQUÈ.- TRAMETRE la documentació general examinada i les mostres dels béns que s’han
presentat al Departament de Compres, amb el suport tant de la intendència de la Guàrdia
Urbana. com del tècnic de la Unitat de Gestió de la Prevenció i Salut Laboral, perquè n’efectuïn
el seu anàlisi detallat i exhaustiu als efectes de verificar si s’ han presentat mostres de la
totalitat d’ articles objecte dels lots per als quals concorren i si els articles proposats per a
cadascun d’ aquests compleixen amb els requeriments tècnics mínims exigits als plecs
reguladors d’aquest contracte, i cursin les peticions i/o oficis d’ esmena pertinents.”
6.- En la mateixa data la documentació inclosa en el sobre A de les proposicions així com les
mostres dels articles que cadascuna de les empreses proposava subministrar objecte dels lots
per als quals concorria es va posar a disposició del Departament de Compres als efectes
indicats en l’ acord cinquè abans transcrit.
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7.- En data 21 de juny de 2017 es va publicar en el Perfil de Contractant de l’ Ajuntament l’ acta
aixecada arran la sessió de la Mesa de Contractació del dia 14 de juny de 2017.
8.- Dins del termini atorgat, les empreses EL CORTE INGLES SA (qui concorre per als lots 1 a
6) i ITURRI GRUPO INDUSTRIAL SA (per al lot 4) van presentar la documentació exigida per
a l’ esmena dels defectes i/o mancances detectats en la documentació general de les seves
respectives proposicions .
9.- En data 18 d’octubre de 2017 la Mesa es tornà a convocar per tal de proclamar públicament
el resultat de la qualificació documental i de les mostres incloses dins dels sobres A de les
proposicions presentades en aquesta licitació, admetre els candidats a la licitació i obrir els
sobres B de les proposicions dels que n’ haguessin resultat admesos, adoptant-se els següents
acords:
“PRIMER.- ADMETRE a la licitació de referència a les següents empreses per als lots que s’hi
detallen a continuació:
- Per al lot 1 (calçat Guàrdia Urbana) , a l’ empresa CALZADOS CANO GARCIA SL
- Per al lot 2 (uniformitat Guàrdia Urbana, caçadores i gorres) , a l’ empresa SAGRES SL –
PARTENON
- Per al lot 3 (uniformitat Guàrdia Urbana, polos, pantalons i complements) , a les empreses
PACO GARCIA ARTICULOS Y PRENDAS DE UNIFORMIDAD SA, INSIGNA UNIFORMES SL
i SAGRES SL – PARTENON
- Per al lot 4 (uniformitat de gala de la Guàrdia Urbana), a les empreses PACO GARCIA
ARTICULOS Y PRENDAS DE UNIFORMIDAD SA, INSIGNA UNIFORMES SL, MAC
UNIFORMES SL, EL CORTE INGLES SA I ITURRI GRUPO INDUSTRIAL SA
- Per al lot 5 (uniformitat unitat ciclistes de la Guàrdia Urbana), a l’ empresa INSIGNA
UNIFORMES SL
- Per al lot 6 (uniformitat unitat motoristes de la Guàrdia Urbana), a l’ empresa INSIGNA
UNIFORMES SL
- Per al lot 7 (complements per a la Guàrdia Urbana), a l’ empresa MAC UNIFORMES SL
SEGON.- EXCLOURE les proposicions presentades per les següents empreses per als lots
que també s’ indiquen perquè o bé no han presentant la totalitat de mostres corresponents als
articles del lot o lots per al/s qual/s concorren o bé aquestes no acompleixen en la seva totalitat
amb els requeriments tècnics mínims exigits en el plec de prescripcions tècniques particulars
regulador d’ aquest contracte i en els seus annexos:
- Per al lot 1 (calçat Guàrdia Urbana) , a les empreses INSIGNA UNIFORMES, SL,
WATERFIRE, SL, MAC UNIFORMES, SL, EL CORTE INGLÉS, SA, SATARA SEGURIDAD, SL
i COMPLEMENTOS POLICIAIS, SL
- Per al lot 2 (uniformitat Guàrdia Urbana, caçadores i gorres) , a les empreses PACO GARCIA
PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD, SA, INSIGNA UNIFORMES, SL, WATERFIRE,
SL, EL CORTE INGLÉS, SA i COMPLEMENTOS POLICIAIS, SL
- Per al lot 3 (uniformitat Guàrdia Urbana, polos, pantalons i complements), a les empreses
SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC, SL, WATERFIRE, SL, EL CORTE INGLÉS, SA,
SATARA SEGURIDAD, SL i COMPLEMENTOS POLICIAIS, SL
- Per al lot 5 (uniformitat unitat ciclistes de la Guàrdia Urbana), a l’ empresa EL CORTE
INGLÉS, SA
- Per al lot 6 (uniformitat unitat motoristes de la Guàrdia Urbana), a les empreses PACO
GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD, SA i EL CORTE INGLÉS, SA
- Per al lot 7 (complements per a la Guàrdia Urbana), a les empreses PACO GARCIA
PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD, SA, INSIGNA UNIFORMES, SL, WATERFIRE,
SL, SATARA SEGURIDAD, SL i COMPLEMENTOS POLICIAIS, SL
- Per al lot 10 (equips de protecció individuals) a l’ empresa WATERFIRE SL
(…)
QUART.- Declarar desert el lot 10 d’aquest contracte (havent-se declarat deserts a la sessió
anterior de la Mesa de contractació els lots 8 i 9 d’ aquest contracte per manca de presentació
de proposicions) atès que l’ única empresa presentada per a la licitació d’ aquest lot, l’ empresa
WATERFIRE SL no ha presentat la totalitat de mostres i algunes de les presentades no
acompleixen amb els requeriments tècnics mínims exigits.
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CINQUÈ.- A l’efecte del que disposa l’article 83 del RD 1098/2001, de 12 d’ octubre, pel que
s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques,
OBRIR ELS “SOBRES B” només de les empreses relacionades en el primer acord per als lots
que s’ han indicat en el mateix havent estat aquestes les úniques admeses a la licitació
d’aquests lots, comprensiu de l’ oferta econòmica d’ acord amb l’únic criteri de valoració de les
ofertes previst en la clàusula 6.2 del plec de clàusules administratives particulars regulador
d’aquest contracte, i a llegir i fer-ne públic el seu contingut, obtenint-se el resultat que hi figura a
les proposicions que s’ adjunten a aquest document com a Annex III, donant-se aquí per
reproduït el seu contingut.”
L’ acta aixecada arran aquest acte de la Mesa es publicà en el Perfil de Contractant d’aquest
Ajuntament en data 24/10/2017.
10.- En data 25 d’octubre de 2017 la Mesa es tornà a convocar amb l’objecte d’ exposar el
contingut de l’ informe tècnic emès pel cap del Departament de Compres en data 20 d’ octubre
de 2017. En aquest informe es posava de manifest que hi havia 3 ofertes formulades per als
lots 3 i 4 i més concretament, les de les empreses INSIGNA UNIFORMES SL per al lot 3 i les
de EL CORTE INGLES SA i MAC UNIFORMES SL per al lot 4 que s’ han de considerar
anormals o desproporcionades atenent allò previst a la clàusula 6.3 del plec de clàusules
administratives particulars regulador d’ aquest contracte (en endavant, PCAP). La Mesa adoptà
en dita sessió els acords que es transcriuen literalment a continuació:
“PRIMER.- REQUERIR a les empreses INSIGNA UNIFORMES SL per al lot 3 i EL CORTE
INGLES SA I MAC UNIFORMES SL per al lot 4 perquè – dins del termini màxim de tres dies
hàbils a comptar del requeriment que se’ls hi faci - justifiquin la viabilitat de les seves ofertes
formulades per aquests lots en haver-se considerat anormals o desproporcionades d’ acord
amb l’ establert a la clàusula 6.3 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’
aquest contracte i amb els termes de l’ informe tècnic de data 20 d’ octubre de 2017 del cap del
Departament de Compres per tal que la Mesa de Contractació, en la propera sessió que dugui
a terme, les valori i determini sobre la seva admissió o exclusió.
Les empreses hauran de justificar les seves ofertes incurses inicialment en anormalitat o
desproporció per a la realització amb el preu indicat en aquestes fonamentant les seves
explicacions d’ acord amb::
-L’ estalvi que permeti el subministrament a realitzar.
-Les solucions tècniques adoptades o les condicions excepcionalment favorables de que
disposa el licitador per a la realització del subministrament objecte d’ aquest contracte.
-L’ originalitat del subministrament proposat pel licitador
-El compliment de les obligacions a què es refereix l’ article 18.2 en matèria mediambiental,
social o laboral.
-El compliment de les obligacions a què es refereix l’ article 71 en matèria de subcontractació.
-La possible obtenció d’un ajut estatal per part del licitador
que els permetin a aquestes obtenir millors preus de compra, en compliment d’ allò establert en
l’ article 69 de la Directiva 2014/24/UE i amb les mateixos termes, en l’ article 152.3 del RDLEG
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’ aprovà el Text Refós de la Llei de contractes del sector
públic.
SEGON.- PROPOSAR l’adjudicació dels lots 1, 2, 5, 6 i 7 a favor de les empreses que es
relacionen per a cadascun dels lots a continuació, pels preus que s’ indiquen:
- Pel que fa al Lot 1 CALÇAT GUÀRDIA URBANA, a l’empresa CALZADOS CANÓS GARCÍA,
SL (B12022711) per l’import ofertat de 24.352,00 € que, amb l’IVA al 21% de 5.113,92 €, donen
un total de 29.465,92 €.
- Pel que fa al Lot 2 UNIFORMITAT GUÀRDIA URBANA CAÇADORES I GORRES, a
l’empresa SAGRES, SL – PARTENÓN (B36028991) per l’import ofertat de 94.846,92 € que,
amb l’IVA al 21% de 19.917,85 €, donen un total de 114.764,77 €.
- Pel que fa al Lot 5 UNIFORMITAT GUÀRDIA URBANA: UNITAT CICLISTES, a l’empresa
INSIGNA UNIFORMES, SL (B97611164) per l’import ofertat de 6.590,52 € que, amb l’IVA al
21% de 1.384,01 €, donen un total de 7.974,53 €.
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- Pel que fa al Lot 6 UNIFORMITAT GUÀRDIA URBANA: UNITAT MOTORISTES, a l’empresa
INSIGNA UNIFORMES, SL (B97611164) per l’import ofertat de 3.542,04 € que, amb l’IVA al
21% de 743,83 €, donen un total de 4.285,87 €.
- Pel que fa al Lot 7 UNIFORMITAT GUÀRDIA URBANA: COMPLEMENTS, a l’empresa MAC
UNIFORMES, SL (B66545963) per l’import ofertat de 3.941,00 € que, amb l’IVA al 21% de
827,61 €, donen un total de 4.768,61 €. “
L’acta aixecada arran aquest acte de la Mesa es publicà en el Perfil de Contractant d’ aquest
Ajuntament en data 31/10/2017.
11.- En compliment de l’acord primer abans transcrit, en data 26 d’octubre de 2017 el
Departament Central de Contractació va trametre uns oficis a les empreses INSIGNA
UNIFORMES SL per al lot 3 i EL CORTE INGLES SA I MAC UNIFORMES SL per al lot 4 en
què se’ls atorgava un termini per tal de justificar la viabilitat de les seves ofertes formulades
pels lots a què s’ha fet referència.
12.- En sessió de data 2 de novembre de 2017 la Mesa es tornà a convocar als efectes
d’esposar el contingut de l’ informe tècnic emès pel cap del Departament de Compres en data
31 d’ octubre de 2017 a la vista de la documentació presentada pels empresaris anteriors per a
justificar la viabilitat de les seves ofertes, adoptant-se els acords següents:
“PRIMER.- ADMETRE A LA LICITACIÓ DEL LOT 3 A L’EMPRESA INSIGNA UNIFORMES SL I
DEL LOT 4 A L’ EMPRESA EL CORTE INGLES SA, considerant que ambdues empreses han
justificat suficientment la viabilitat de les seves respectives ofertes formulades per als lots a què
s’ha fet referència amb la presentació de la documentació que han aportat dins del termini
màxim atorgat.
SEGON.-EXCLOURE DE LA LICITACIÓ DEL LOT 4 A L’EMPRESA MAC UNIFORMES en tant
dins del termini màxim atorgat per a justificar la viabilitat de la seva oferta, no ha atès el
requeriment efectuat.
TERCER.- NOTIFICAR l’adopció d’ aquests acords a l’empresa MAC UNIFORMES als efectes
d’ interposició del recurs especial en matèria de contractació regulat als articles 40 i següents
del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’ aprovà el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic.
QUART.- APROVAR LA CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES de conformitat amb els acords
precedents, per als lots 3 i 4, que es detalla a continuació:
-Pel que fa al Lot 3 UNIFORMITAT GUÀRDIA URBANA: POLOS, PANTALONS I
COMPLEMENTS, les ofertes presentades pels licitadors, quedarien ordenades de més
avantatjosa a menys de la forma següent:
Ordre
1
2
3

Empresa
INSIGNA UNIFORMES, SL
PACO GARCIA PRENDAS Y
ARTICULOS DE UNIFORMIDAD,
SA
SAGRES, SL – PARTENÓN

NIF
B97611164

Oferta
% baixa
122.082,60 € 14,64%

Punts
80,00

A58265364

129.560,00 € 9,41%

51,42

B36028991

141.867,80 € 0,80%

4,38

Pel que fa al Lot 4 UNIFORMITAT DE GALA GUÀRDIA URBANA, les ofertes presentades pels
licitadors, quedarien ordenades de més avantatjosa a menys de la forma següent:
Ordre
1
2
2
3
4

Empresa
NIF
EL CORTE INGLÉS, SA
A28017895
MAC UNIFORMES, SL
B66545963
INSIGNA UNIFORMES, SL
B97611164
ITURRI, SA
A41050113
PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS
A58265364
DE UNIFORMIDAD, SA
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Oferta
7.267,50 €
8.669,50 €
9.098,00 €
9.850,00 €

% baixa
36,89%
24,72%
21,00%
14,47%

11.450,00 € 0,58%

Punts
80,00
53,60
45,54
31,38
1,25
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L’ acta aixecada arran aquest acte de la Mesa es publicà en el Perfil de Contractant d’ aquest
Ajuntament en data 10/11/2017.
13.- Un dels empresaris (SATARA SEGURIDAD SL) va presentar recurs especial en matèria de
contractació en no estar conforme amb la decisió de la Mesa d’ excloure’l de la licitació dels lots
3 i 7 d’ aquest contracte. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va resoldre en
sessió de data 16/11/2017 com a mesura cautelar, suspendre el procediment de contractació
quant a aquests dos lots es refereix. En data 20 de novembre de 2017 es publicà un avís en el
Perfil de Contractant d’ aquest Ajuntament mitjançant el qual es posà en coneixement de
tothom aquesta suspensió.
14.- En data 24 de novembre de 2017 es notificaren els acords adoptats per la Mesa en sessió
de data 25/10/2017 a tots els candidats i licitadors als efectes del tràmit d’ audiència previst a
l’article 87 del RGLCAP i, respecte dels licitadors que haguessin presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa per als lots 1, 2, 4, 5 i 6 d’ aquest contracte, també als efectes
previstos a l’article 151.2 del TRLCSP.
15.- Dins del termini d’audiència atorgat, cap empresari va formular al·legació i els 4 empresaris
que van resultar proposats a l’ adjudicació dels lots a què s’ha fet referència en l’ antecedent
precedent, van presentar tota la documentació que els havia estat requerida i van dipositar en
la Tresoreria General d’aquesta corporació la garantia definitiva pels imports corresponents a
cadascun dels lots que els hi van resultar adjudicats.
16.- Consten en l’ expedient de contractació de referència els certificats d’estar al corrent de
deutes amb aquest Ajuntament, amb Hisenda i amb la Tresoreria General de la Seguretat
Social de les 4 empreses a favor de qui es proposa l’ adjudicació dels lots 1, 2, 4, 5 i 6 objecte
d’ aquest contracte.
17.- De l’ expedient així format juntament amb el document comptable A que havia de servir per
atendre les despeses d’ aquest contracte que s’ estimava que se’n derivarien se’n donà
tramesa al Departament d’ Intervenció General per a la seva fiscalització prèvia en data 10 de
gener de 2018 essent retornat l’ expedient a aquestes dependències el dia 16 de gener de
2018 per tal que s’ aclarís la vigència del contracte en tant el subministrament que en
constitueix l’ objecte d’ aquests lots es preveia per als anys 2017 i 2018 i el corresponent a l’
any 2017 no havia pogut lliurar-se dins l’ esmentat exercici.
18.- Consta en l’ expedient administratiu de referència escrits dels 4 empresaris proposats a l’
adjudicació dels lots 1, 2, 4, 5 i 6 d’ aquest contracte conforme estan d’ acord amb el
reajustament de les anualitats d’ aquests lots del contracte per als anys 2018 i 2019 amb
manteniment dels preus i la totalitat de la oferta que va presentar cadascun d’ aquests per al lot
respecte del qual n’ ha resultat proposat adjudicatari així com també informe tècnic emès pel
cap del Departament de Compres en data 30 de gener de 2018 on es fan quadres comparatius
amb els imports que resulten per a cada anualitat fruit del reajustament a què s’ha fet
referència.
19.- En data 1 de febrer de 2018 s’ ha incorporat en l’ expedient el nou document comptable A
que ha de servir per atendre les despeses (IVA d’ aplicació inclòs) que s’ estima que se’n
puguin derivar de l’ execució d’ aquests lots del contracte per a l’ exercici econòmic 2018 –
document comptable A de data 30 de gener de 2018 per un import total de 66.953,96 euros (a
raó de 13764,96 el lot 1; 42238,05 el lot 2; 4396,84 el lot 4; 3987,26 euros el lot 5 i 2566,85
euros el lot 6– amb càrrec a la partida número 10103006-1322-22104 del pressupost municipal
de l’ exercici 2018 en pròrroga de l’ exercici 2017, amb números d’operació 12018000000037/1;
12018000000038/1; 12018000000039/1 i 12018000000040/1 (lots 5 i 6), respectivament.
20.- D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient d’adjudicació així tramitat es va sotmetre per a
la seva fiscalització prèvia a l’ Intervenció municipal, essent informat favorablement en data 12
de febrer de 2018.
Fonaments jurídics
1. Per a l’adjudicació d’aquest contracte, s’han complert els tràmits previstos en relació al
procediment obert, d’acord amb els articles 157 i següents del Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel que s’ aprovà el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic ( en
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endavant, TRLCSP), i el que estableix el RD 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa
parcialment l’esmentada Llei.
2. A la vista de la tramitació assenyalada en els antecedents d’ aquest document, s’escau
endegar els tràmits administratius per a l’adjudicació d’aquest contracte que estableix el
TRLCSP i el Reglament de desenvolupament de la Llei de contractes del sector públic, amb les
corresponents operacions pressupostàries d’autorització i disposició de la despesa, en el seu
cas, que preceptuen el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG 2/2004,
de 5 de març) i el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa.
3. En aquest sentit, les empreses proposades a l’adjudicació dels lots 1, 2, 4, 5 i 6 en què es
dividí l’ objecte del contracte de referència han acreditat la seva capacitat i solvència per a
contractar amb la Corporació i han aportat dins del termini establert la documentació requerida
de conformitat amb el que disposa la clàusula 6.1.7 del Plec de clàusules administratives
particulars regulador d’ aquest contracte en compliment de l’article 151.2 del TRLCSP. Per tant,
han dipositat a la Tresoreria General d’aquest Ajuntament les garanties definitives
corresponents al 5% del preu d’adjudicació del lot o lots que els ha/n resultat adjudicat/s (IVA
exempt, resta d’ impostos i recàrrecs inclosos) d’ aquest contracte.
4. L’ article 96 del RDL 1098/2001, de 12 d’ octubre, pel que s’ aprovà el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques regula el reajustament de les anualitats
en els contractes establint el següent: Quan per diversos motius (demora en l’inici de l’execució
del contracte sobre allò previst a l’ iniciar-se l’ expedient, suspensions autoritzades, pròrrogues
dels terminis totals o parcials, modificacions del projecte o qualsevol altre raó d’ interès públic)
es produeixi un desajust entre les anualitats establertes en el plec de clàusules administratives
particulars integrat en el contracte i les necessitats reals d’ ordre econòmic que el normal
desenvolupament dels treballs exigeixi, com succeeix en aquest expedient en tant en iniciar-lo
s’ havia previst el subministrament de vestuari, calçat i complements per als anys 2017 i 2018 i
ens trobem que l’ expedient es troba en fase de fiscalització prèvia a l’adjudicació a inicis de
l’any 2018. El precepte esmentat preveu que davant aquests casos, l’òrgan de contractació
procedirà a reajustar les esmentades anualitats (...) i que per efectuar l’esmentat reajustament
d’ anualitats serà necessària la conformitat del contractista.
Havent prestat els 4 empresaris de forma expressa la seva conformitat al reajustament
d’aquest contracte per a les anualitats 2018 i 2019 mantenint els seus preus i la totalitat de la
seva oferta – cal posar de manifest que quant al finançament d’aquest contracte, la despesa
que es derivarà d’ aquest per a l’ any 2018, s’ estima en un import total de 66.953,96 euros (a
raó de 13764,96 el lot 1; 42238,05 el lot 2; 4396,84 el lot 4; 3987,26 euros el lot 5 i 2566,85
euros el lot 6– i s’ haurà d’ atendre amb càrrec a la partida número 10103006-1322-22104 del
pressupost municipal de l’ exercici 2018 en pròrroga de l’ exercici 2017, amb números
d’operació 12018000000037/1; 12018000000038/1; 12018000000039/1 i 12018000000040/1
(lots 5 i 6), respectivament.
Quant a la despesa que se’n pugui derivar d’ aquests contractes per a les futures anualitats que
comprengui la seva execució, restarà sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit
adequat i suficient en els pressupostos municipals corresponents a aquells futurs exercicis, per
atendre el seu pagament. 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 23 i 27 del plec de
clàusules administratives particular regulador d’aquest contracte.
5. D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, l’expedient d’adjudicació així tramitat s’ha sotmès per a la seva
fiscalització prèvia a l’ Intervenció municipal, essent informat favorablement d’ acord amb
l’exposat en el darrer antecedent d’ aquest document.
6. De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona del TRLCSP i el cartipàs
municipal vigent el titular de l’òrgan competent per aprovar aquesta contractació és la Junta de
Govern Local, per delegació de l’alcaldia, conforme les previsions de la Resolució de 23 de juny
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de 2015, sens perjudici que l’ alcaldessa pugui assumir les atribucions delegades a la Junta de
Govern Local quan en casos d’ urgència es consideri adequat, donant-ne posteriorment compte
a la Junta de Govern Local.
7. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
regidor de l’ àmbit de Badalona Democràtica que inclogui a l’ ordre del dia de la Junta de
Govern Local, per la seva ulterior resolució, si s’ escau, la següent proposta:
PRIMER.- ADJUDICAR els lots 1, 2, 4, 5 i 6 del contracte relatiu al subministrament de vestuari,
calçat, complements i equips de protecció individuals pel Servei de la Guàrdia Urbana i resta de
personal uniformat de l’ Ajuntament de Badalona per als anys 2018 i 2019 a l’ empara d’ allò
previst en l’ article 96 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, a favor de les empreses que es
relacionen per a cadascun dels lots descrits a continuació i pels preus que també s’ indiquen:
- Pel que fa al Lot 1 CALÇAT GUÀRDIA URBANA, a l’empresa CALZADOS CANÓS GARCÍA,
SL (B12022711) per l’import ofertat de 24.352,00 € que, amb l’IVA al 21% de 5.113,92 €, donen
un total de 29.465,92 €.
- Pel que fa al Lot 2 UNIFORMITAT GUÀRDIA URBANA CAÇADORES I GORRES, a
l’empresa SAGRES, SL – PARTENÓN (B36028991) per l’import ofertat de 94.846,92 € que,
amb l’IVA al 21% de 19.917,85 €, donen un total de 114.764,77 €.
- Pel que fa al lot 4 UNIFORMITAT DE GALA DE LA GUARDIA URBANA, a l’ empresa EL
CORTE INGLES SA (A28017895) per l’import ofertat de 7.267,50 € que, amb l’IVA al 21% de
1.526,17 €, donen un total de 8.793,67 €.
- Pel que fa al Lot 5 UNIFORMITAT GUÀRDIA URBANA: UNITAT CICLISTES, a l’empresa
INSIGNA UNIFORMES, SL (B97611164) per l’import ofertat de 6.590,52 € que, amb l’IVA al
21% de 1.384,01 €, donen un total de 7.974,53 €.
- Pel que fa al Lot 6 UNIFORMITAT GUÀRDIA URBANA: UNITAT MOTORISTES, a l’empresa
INSIGNA UNIFORMES, SL (B97611164) per l’import ofertat de 3.542,04 € que, amb l’IVA al
21% de 743,83 €, donen un total de 4.285,87 €.
En haver resultat les seves ofertes les econòmicament més avantatjoses per als lots a què s’ha
fet referència, arran els acords de la Mesa de Contractació adoptats en sessió de data 2 de
novembre de 2017 i a raó de les millores i compromisos formulats en les seves respectives
proposicions els quals, d’acord amb els plecs reguladors del contracte, han estat presos en
consideració per a la seva valoració.
SEGON.- REAJUSTAR LES ANUALITATS D’AQUEST CONTRACTE, PREVIST INICIALMENT
PER ALS ANYS 2017 I 2018, ALS ANYS 2018 I 2019 d’ acord amb el desglós d’ imports a què
es refereix per a cadascuna d’ aquestes darreres anualitats el cap del Departament de
Compres en el seu informe tècnic de data 30 de gener de 2018 i ATENDRE la despesa que
se’n pot derivar de l’ execució d’ aquests contractes per a l’ any 2018, la qual s’ estima en un
import total de 66.953,96 euros (a raó de 13764,96 euros el lot 1; 42238,05 euros el lot 2;
4396,84 euros el lot 4; 3987,26 euros el lot 5 i 2566,85 euros el lot 6– amb càrrec a la partida
número 10103006-1322-22104 del pressupost municipal de l’ exercici 2018 en pròrroga de
l’exercici 2017, amb números d’operació 12018000000037/1; 12018000000038/1;
12018000000039/1 i 12018000000040/1 (lots 5 i 6), respectivament.
SOTMETRE la despesa que se’n pugui derivar d’ aquests contractes per a les futures
anualitats que comprengui la seva execució, a la condició suspensiva de l’existència de crèdit
adequat i suficient en els pressupostos municipals corresponents a aquells futurs exercicis, per
atendre el seu pagament. 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
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modificació i/o resolució del contracte d’acord amb l’establert a les clàusules 23 i 27 del plec de
clàusules administratives particular regulador d’aquest contracte.
TERCER.- REQUERIR a les empreses CALZADOS CANO GARCIA SL (B12022711),
SAGRES SL – PARTENON (B36028991), EL CORTE INGLES SA (A28017895) i INSIGNA
UNIFORMES SL (B97611164) perquè formalitzin els contractes de referència en un termini no
superior a cinc dies naturals un cop transcorregut el termini dels 15 dies hàbils següents a la
tramesa d’aquesta resolució d´adjudicació, de conformitat amb el que disposa la clàusula 13
del Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte de referència.
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a tots els candidats que van presentar proposició per
participar en aquesta licitació amb el detall de recursos que poden interposar, i COMUNICARLA al cap del Departament de Compres i als Departaments de Tresoreria i Intervenció
Municipals.
CINQUÈ.- PUBLICAR l’adjudicació d’aquest contracte al Perfil de contractant d’aquesta
corporació.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 88.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, RESOLC d’acord amb la proposta
precedent, i disposo que es comuniqui aquesta proposta a tots els candidats i licitadors amb la
relació de recursos que poden interposar així com també als departaments municipals a què
s’ha fet referència, per al seu coneixement i efectes.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada.
Vots a favor: 7
Abstencions: 1 del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
(Sra. Ma. Angeles Gallardo).

Àmbit de Badalona Justa i Inclusiva
6. Rectificar l’error en la proposta a l'alcaldessa de l'aprovació conjunta de sol·licituds de
subvencions de cooperació per l'any 2017.
Antecedents
1. En data 18 de desembre de 2017 la Junta de Govern Local va dictar resolució per la qual es
va aprovar proposar a l’alcaldessa l’aprovació conjunta sol·licituds de subvencions de cooperació
per l'any 2017.
2. Al punt segon de la part dispositiva de l’esmentada resolució es diu literalment:
“SEGON.- Aprovar la despesa dels expedients de concessió de subvencions relacionats a
l'apartat primer de la present proposta, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del vigent
pressupost municipal de depeses, a les referències d’expedient, números d'operació i imports
relacionats a continuació:
Exp

Interessat

NIF

Op

Tipus

G5968578-4

12017000041318
/1

ADRC

61347048ESABAR
G6560125-4
SOLSUB2017/ SAHARAUI
000003
BADALONA
COOPERACION

12017000041319
/1

ADRC

61347048ASSOCIACIO
SOLSUB2017/ LA ROTLLANA
000002
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61347048CASAL
SOLSUB2017/ D'AMISTAT
000005
AMB CUBA DE
BADALONA

G6078514-4

12017000041321
/1

ADRC

2017 N
61347000
3273 48906

1.350,00 3.450,00

61347048CRUZ ROJA
SOLSUB2017/ ESPAÑOLA
000008

Q2866001-G

12017000041313
/1

ADRC

2017 N
61347000
3273 48906

9.000,00 352.894,14

Pel que fa a l’expedient:
61347048SOLSUB2017/
000008

CRUZ ROJA
ESPAÑOLA

Q2866001-G

12017000041313/1 ADRC

2017 N
61347000
3273 48906

9.000,00 352.894,14

el total de la despesa és prevista per l’exercici 2018, per la qual cosa resta supeditada a la
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de 2018. “
3. En l’apartat dispositiu a dalt citat, s’han detectat els següents errors:
i) Pel que fa a l’expedient 61347048-SOLSUB2017/000008 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA, hi
consta una operació comptable i aplicació pressupostària amb càrrec al pressupost del 2017
que és errònia, ja que al tractar-se d’una subvenció de caràcter bianual el total de la despesa
és prevista per l’exercici 2018, per la qual cosa aquesta resta supeditada a la condició
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de 2018. En
conseqüència, l’operació comptable corresponent, en el seu cas, haurà de fer-se amb càrrec al
pressupost del 2018 i no al del 2017, i per tant, no pot identificar-se en aquest moment.
ii) Pel que fa a l’expedient 61347048-SOLSUB2017/000002 - ASSOCIACIÓ LA ROTLLANA,
s’ha detectat un error en l’import indicat a justificar per part d’aquesta entitat, ja que aquesta
haurà de justificar la quantitat de 14.031,20 euros, i no l’import de 14.301,20 euros que consta
a la resolució que ara es rectifica.
4. En conseqüència, cal procedir a la rectificació dels errors a dalt esmentats.
Fonaments de Dret
1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, estableix que les administracions públiques podran rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics
existents en els seus actes.2. D’acord amb el punt 8 de les Bases Especifiques que regeixen
l’atorgament de les subvencions de la present convocatòria, l’òrgan competent per resoldre les
sol·licituds de subvencions, és l’alcaldessa a proposta de la Junta de Govern Local.
Proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, no
hi ha obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de Govern Local, a proposta del 5è
tinent d’alcaldia i regidor de l’Àmbit Badalona Justa i Inclusiva, adopti la següent resolució:
PRIMER.- Rectificar, en part, la resolució dictada per la Junta de Govern Local en data
18/12/17 atesos els errors materials detectats en l’apartat dispositiu de la mateixa, de tal
manera que on diu:
“SEGON.- Aprovar la despesa dels expedients de concessió de subvencions relacionats a
l'apartat primer de la present proposta, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del vigent
pressupost municipal de depeses, a les referències d’expedient, números d'operació i imports
relacionats a continuació:
Exp

Interessat

61347048ASSOCIACIO
SOLSUB2017/ LA ROTLLANA
000002

NIF

Op

G5968578-4

12017000041318/1 ADRC 2017 N
61347000
3273 48906
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61347048ESABAR
G6560125-4
SOLSUB2017/ SAHARAUI
000003
BADALONA
COOPERACION

12017000041319/1 ADRC 2017 N
61347000
3273 48906

4.990,00 10.400,00

61347048CASAL
SOLSUB2017/ D'AMISTAT
000005
AMB CUBA DE
BADALONA

G6078514-4

12017000041321/1 ADRC 2017 N
61347000
3273 48906

1.350,00 3.450,00

61347048CRUZ ROJA
SOLSUB2017/ ESPAÑOLA
000008

Q2866001-G

12017000041313/1 ADRC 2017 N
61347000
3273 48906

9.000,00 352.894,14

Pel que fa a l’expedient:
61347048CRUZ ROJA
SOLSUB2017/ ESPAÑOLA
000008

Q2866001-G

12017000041313/1

ADRC 2017 N
61347000
3273 48906

9.000,00 352.894,14

el total de la despesa és prevista per l’exercici 2018, per la qual cosa resta supeditada a la
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de 2018.”
Ha de dir:
“SEGON.- Aprovar la despesa dels expedients de concessió de subvencions relacionats a
l'apartat primer de la present proposta, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del vigent
pressupost municipal de depeses, a les referències d’expedient, números d'operació i imports
relacionats a continuació:
Exp

Interessat

Import

Import a
justificar

12017000041318/1 ADRC 2017 N
61347000
3273 48906

6.860,00

14.031,20

61347048ESABAR
G6560125-4
SOLSUB2017/ SAHARAUI
000003
BADALONA
COOPERACION

12017000041319/1 ADRC 2017 N
61347000
3273 48906

4.990,00

10.400,00

61347048CASAL
SOLSUB2017/ D'AMISTAT
000005
AMB CUBA DE
BADALONA

G6078514-4

12017000041321/1 ADRC 2017 N
61347000
3273 48906

1.350,00

3.450,00

61347048CRUZ ROJA
SOLSUB2017/ ESPAÑOLA
000008

Q2866001-G

61347048ASSOCIACIO
SOLSUB2017/ LA ROTLLANA
000002

NIF

Op

G5968578-4

Tipus

Aplicació
pressupostària

9.000,00 352.894,14

Pel que fa a l’expedient:
61347048SOLSUB2017/
000008

CRUZ ROJA
ESPAÑOLA

Q2866001-G

9.000,00

352.894,14

el total de la despesa és prevista per l’exercici 2018, per la qual cosa resta supeditada a la
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de 2018.”
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats i comunicar-la la intervenció i tresoreria
municipals, pel seu coneixement i efectes.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
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Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
7. Corregir l'error detectat a la redacció de l'acta de sessió de la JGL del 22 de gener de
2018 en el sentit que ha de constar que es tracta de l'aprovació inicial i no de la
aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació al PMU del Sector únic del Gorg.
En sessió de la Junta de Govern Local de data 22 de gener de 2018 es va aprovar inicialment
el Projecte de Reparcel·lació de les finques incloses dins el Polígon d’Actuació Urbanística
delimitat al Pla de Millora Urbana del Sector Únic de la Modificació puntual del Pla General
Metropolità a l’àmbit del Gorg de Badalona, presentat pel Sr. R.C.M., en qualitat de President
de la Junta de Compensació de l’esmentat àmbit.
Vist que en la redacció de l’acta de l’esmentada sessió s’ha produït un error material en tant
que l’anunciat de l’acord adoptat fa referència a l’aprovació definitiva del Projecte de
Reparcel·lació quan en realitat el Projecte es va aprovar inicialment.
Fonaments de dret
1) D’acord amb el que estableix l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, “les administracions públiques poden
rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.
Vist l’exposat, a criteri de la sotasignat procedeix corregir l’error material detectat a la redacció
de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local de data 22 de gener de 2018 en el sentit que
ha de constar que es tracta de l’aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació de les finques
incloses dins el PAU delimitat al PMU del Sector Únic de la MPPGM a l’àmbit del Gorg de
Badalona.
2) La competència per aprovar el present acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut
de la delegació efectuada per l’Alcaldia mitjançant resolució de 23 de juny de 2015.
Per tot això, no hi ha obstacle ni legal ni reglamentari per tal que el Regidor de Badalona
Habitable, en exercici de les competències que li han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’Alcaldia de l’Ajuntament mitjançant resolució de 23 de juny de 2015, proposi a
la Junta de Govern Local, seguint l’informe de la Tècnica Superior en Dret del Departament de
Gestió Urbanística, l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- Corregir l’error material detectat a la redacció de l’acta de la sessió de la Junta de
Govern Local del 22 de gener de 2018 en el sentit que ha de constar que es tracta de
l’aprovació inicial i no de l’aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació de les finques
incloses dins el PAU delimitat al PMU del Sector Únic de la MPPGM a l’àmbit del Gorg de
Badalona.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8

Proposicions urgents
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no han 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.
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8. Aprovar el projecte complementari del projecte executiu d'urbanització de la zona
hotelera del Port de Badalona (PAU1) a Marina Badalona, per definir la galeria de serveis
que inclou el projecte.
Identificació de l’expedient
Tipus de document
Resolució
Òrgan que resol
Junta de Govern Local
Caràcter del document
Projecte
Expedient
21Bis/P-14/16
Objecte
Projecte complementari al projecte executiu d’urbanització de la zona
hotelera del Port de Badalona (PAU-1) a Marina Badalona, per definir
la Galeria de Serveis que inclou el projecte
Fets
1.- Relació d’antecedents. Per acord de la Junta de Govern Local en sessió extraordinària i
urgent de data 18 de juliol de 2016, es va aprovar inicialment el Projecte executiu d’urbanització
de la zona hotelera del Port de Badalona (PAU-1) a Marina Badalona, redactat pels arquitectes
J.A.V. i J.R., i promogut per la societat municipal Marina Badalona. El pressupost global del
projecte va ser de 761.063,22 € i inclou el pressupost d’obres, el de control de qualitat i les
despeses pressupostades de manteniment anual com espai públic.
El projecte es va sotmetre a la preceptiva tramitació amb la publicació al BOPB de data 5
d’agost de 2016 i a exposició pública al tauló d’anuncis de l’ajuntament i a les webs municipal i
de la societat Marina de Badalona. L’aprovació definitiva del projecte es va formalitzar amb
efectes del 14 de novembre de 2016, de forma simultània amb el projecte de reparcel·lació.
El projecte aprovat té per objecte la descripció de les obres d’urbanització de l’espai urbà
emplaçat a l’entorn del futur edifici de l’hotel en el sector PAU-1 del Port de Badalona, per tal de
configurar-lo com a plaça-mirador sobre el port, i donar continuïtat al Passeig Marítim.
2.- En resolució de la Junta de Govern Local en sessió de data 6 de març de 2017, es va
aprovar una modificació puntual del projecte aprovat atès que, segons informe de supervisió
que consta a l’expedient, durant el tràmit d’autorització del Servei de Costes de la Generalitat
de Catalunya, que a la seva vegada requereix l’informe al Ministerio, Subdirección General de
Dominio Público Marítimo Terrestre es va detectar que en el projecte existeixen elements fixos
dins de la franja de servitud de trànsit en l’anomenada Zona de protecció Marítim-Terrestre que
podien ser informats desfavorablement, amb independència que aquests elements siguin
clarament franquejables transitant al seu voltant per la plaça.
Per tant, per tractar-se d’una modificació puntual sense incidència econòmica ni substancial en
el projecte aprova, es va redactar una documentació tècnica que modificava la ubicació dels
esmentats elements --que son el badalot d’escala de sortida de l’aparcament inferior a la plaça;
les ventilacions, una columna d’enllumenat i un mobiliari urbà de bancs i aparcabicis—i
estableix una nova ubicació d’aquests elements a una posició correcta respecte de la servitud
de pas de trànsit.
3.- Per tal de definir la Galeria de serveis aprovada amb la modificació esmentada la societat
Marina Badalona, SA ha presentat un projecte complementari per tal d’identificar els serveis
existents al trasdós dels locals actualment en servei i segregar-los de l’ús de l’aparcament, així
com identifica les diverses Cies de Serveis per a la confirmació de la viabilitat de dotar a la
parcel·la hotelera i l’aparcament dels subministraments previstos per a la seva explotació. El
pressupost total d’aquesta documentació complementaria és de 88,914,25 € (valor estimat
73,482,85 € i IVA del 21% de 15,431,40 €)
4.- La documentació presentada és adequada i suficient per definir el projecte complementari de
referència, amb el contingut i estructura previstos en el Text Refós de la Llei de Contracte del
sector públic, així com al Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya(ROAS). Inclou la memòria, el pressupost format per unitats, amidaments i preus i els
plànols de conjunt i de detall necessaris per definir les obres.
5.- Aquest projecte complementari ha estat sotmès a la preceptiva supervisió i el Servei de
Projectes i Control d’Obres ha emès informe favorable per a la seva aprovació, atès que tant en
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fondo com en la forma, reuneix tots els requeriments tècnics i compleix i incorpora totes les
disposicions de la normativa bàsica vigent i en general, totes les d’obligat compliment, per la
qual cosa és adequat i suficient per a l’objecte que defineix.
6.- L’informe jurídic, a la vista de l’informe tècnic i del contingut del document presentat, justifica el
compliment de la normativa aplicable tant en relació al contingut de l’esmentat projecte com al
procediment aplicable per a la seva aprovació.
Fonaments de dret
- Documentació. La documentació presentada és adequada i suficient per definir el projecte
complementari de referència, amb el contingut i estructura previstos en el Text Refós de la Llei
de Contracte del sector públic, així com al Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens
locals de Catalunya(ROAS).
- Procediment. Per tractar-se d’un projecte complementari sense afectació substancial, haurà
de ser aprovada pel mateix òrgan que va aprovar el Projecte, sense més tràmits en relació a la
seva eficàcia jurídica.
- Competència. La competència per a l’aprovació de projectes d’obres i per extensió, de qualsevol
modificació dels mateixos, d’acord amb l’article 53.1 apartat p) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, correspon originàriament a l’alcaldessa, qui ha delegat aquesta
competència, per imports superiors a 200.000 € en la Junta de Govern Local per Decrets de
dates 23 i 29 de juny de 2015.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, 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,
s’informa que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’òrgan competent
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
UNIC.- Aprovar el projecte complementari al projecte executiu d’urbanització de la zona
hotelera del Port de Badalona (PAU-1) a Marina Badalona, per definir la Galeria de Serveis que
inclou el projecte, redactat pels arquitectes J.A.V. i J.R., i promogut per la societat municipal
Marina Badalona, als efectes de definir i valorar com a entitat autònoma, la Galeria de Serveis
inclosa en el projecte aprovat, així com definir els servis i les companyies que actuen al lloc.
El pressupost total d’aquesta documentació complementaria és de 88,914,25 € (valor estimat
73,482,85 € i IVA del 21% de 15,431,40 €).
Aquest document tècnic complementari no afecta a la resta d’elements, condicions
d’urbanització ni elements que s’inclouen en el projecte aprovat per la qual cosa el document
tècnic complementari s’integrarà en el projecte aprovat a tots els efectes.
La documentació d’aquest projecte complementari podrà ser examinada en els enllaços de la
web municipal següent:
http://projectesurbanisme.badalona.cat o per http://badalona.cat/projectesurbanisme
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de resolució i
els informes assenyalats, d’acord amb les previsions del Decret de delegació d’atribucions de
data 23-29/06/2015, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i n’ordeno la
tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídic de la proposta de resolució
formulada, la Junta de Govern Local resol de conformitat.
Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat
Vots a favor: 8
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
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9. Aprovar inicialment el projecte actualitzat d'urbanització de la UA 11 del Peri del Raval
(espai públic entre el c. Ausias March, av. Alfons XIII i c. Torrent d'en Valls anomenat pl.
Joan Fuster).
Identificació de l’expedient
Tipus de document
Resolució aprovació projecte
Títol
Projecte actualitzat d’urbanització de la UA 11 del Pla Especial al
Barri del Raval (Espai públic entre el carrer Ausias March, avinguda
Alfons XIII i carrer Torrent d’en Valls) de Badalona
Categoria documentació Projecte
Referència expedient
9/P-3/18
Fets
El Servei de Projectes i Control d’Obres ha presentat per a la seva aprovació una actualització
del Projecte d’urbanització de la UA 11 del Pla Especial al Barri del Raval (Espai públic entre el
carrer Ausias March, avinguda Alfons XIII i carrer Torrent d’en Valls),
redactat –tant el
document tècnic com l’estudi de Seguretat-- per ESTAU Projectes, SL (I.A.S-Arquitecte) i
promogut per Guisado Magallon 1973, SL, que és el propietari únic del sector, segons ha
comunicat el departament de Gestió Urbanística.
El document tècnic presentat és una actualització del Projecte d’urbanització de la zona verd de
la UA 11 del Pla Especial del Raval de Badalona, el qual va ser aprovat definitivament per
l’ajuntament en la sessió de la Junta de Govern Local de data 17 de juliol de 2007, amb un
pressupost total de 191,281,48 €.
En compliment del previst en la normativa urbanística, en data 7/06/2007 el promotor va
dipositar la garantia equivalent al 12% del pressupost del projecte aprovat.
El document tècnic presentat manté essencialment els elements i disseny del projecte aprovat
al 2007, però incorpora normes de seguretat, materials actuals, normatives tècniques recents
d’enllumenat, accessibilitat i salubritat, així com elements motivats per criteris arquitectònics i
de coherència urbana fixats per l’ajuntament en els darrers anys, amb les modificacions de
disseny que aquesta actualització requereix.
Les obres inclouen explanació i pavimentació de les voreres i la plaça, arbrat, jocs infantils i
mobiliari urbà, xarxa d’enllumenat públic i xarxa de clavegueram i reg. La superfície total a
urbanitzar es de 1.022 m².
L’import total del pressupost del projecte actualitzat és de 236.935,55 € (valor estimat d’import
195.814,50 € i l’IVA aplicable -21%- de 41.121,05 €).
L’informe jurídic, a la vista de l’informe tècnic i del contingut del document presentat, justifica el
compliment de la normativa aplicable tant en relació al contingut del document com al
procediment aplicable per a la seva aprovació.
Fonaments de dret
- Els tràmits procedimentals d’aprovació hauran d’ajustar-se al previst a l’art. 235.2 del Text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), i arts 37 i concordants de
l’esmentat ROAS, amb aprovació inicial per l’òrgan competent per aprovar la despesa,
informació pública per termini de 30 dies i aprovació definitiva. Aquesta aprovació definitiva
podrà ser automàtica si així queda establert a la resolució inicial amb, si s’escau, informe de
conformitat del Servei competent per a la supervisió dels projectes. La notificació de l’aprovació
definitiva, suposarà el requeriment de garantia urbanística al promotor del projecte, per import
equivalent al 12% del pressupost total del projecte aprovat tot i que, com es tracta d’un projecte
actualitzat i està dipositada garantia urbanística sobre el projecte anterior, tan sols es requerirà
el dipòsit de la garantia complementaria que correspongui.
- La competència per a l’aprovació de projectes d’urbanització, d’acord amb l’article 21.1 apartat
j) de la Llei de bases de règim local i d’acord amb l’article 53.1 apartat p) del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, correspon originàriament a l’alcaldessa, qui ha delegat
aquesta competència, en la Junta de Govern Local per Decret de data 23 de juny de 2015.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, 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,
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s’informa que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’òrgan competent
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte actualitzat d’urbanització de la zona verd de la UA 11
del Pla Especial del Raval de Badalona -anomenada Plaça Joan Fuster--, redactat per ESTAU
Projectes, SL (I.A.S.-Arquitecte) i promogut per la societat Guisado Magallon 1973, SL i l’import
total del pressupost del projecte actualitzat que és de 236.935,55 € (valor estimat d’import
195.814,50 € i l’IVA aplicable -21%- de 41.121,05 €).
Aquest projecte, que és una actualització normativa, econòmica i parcial de disseny del
projecte que va ser aprovat definitivament per l’ajuntament en la sessió de la Junta de Govern
Local de data 17 de juliol de 2007, manté essencialment el projecte original però incorpora les
normes de seguretat, materials actuals, normatives tècniques recents d’enllumenat,
accessibilitat i salubritat, criteris arquitectònics i de coherència urbana fixats per l’ajuntament en
els darrers anys, amb les modificacions documentals que aquesta actualització requereix.
Les obres inclouen explanació i pavimentació de les voreres i la plaça, arbrat, jocs infantils i
mobiliari urbà, xarxa d’enllumenat públic i xarxa de clavegueram i reg sobre una superfície total
a urbanitzar de 1.022 m².
Els documents tècnics que formen part del projecte que s’aprova –i que són memòria,
pressupost integrat per estat d’amidaments, preus descomposts i resum, Plecs de
Prescripcions tècniques, plànols de conjunt i de detall necessaris per definir els treballs i Estudi
bàsic de seguretat i salut en la construcció prescrits en el RD1627/1997, de 24 d’octubre-prèvia supervisió del seu contingut, han estat informats favorablement.
SEGON.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini d’UN MES perquè puguin
presentar-se reclamacions i/o al·legacions al respecte; en el ben entès que, en cas de no
haver-hi cap que suposi una modificació substancial, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.
Juntament amb la notificació de l’aprovació definitiva del projecte, s’haurà de requerir al
promotor del mateix el compliment de l’obligació urbanística de garantir el 12% del pressupost
del projecte aprovat, com a requisit d'eficàcia previ a la seva execució tot i que, com es tracta
d’un projecte actualitzat i està dipositada garantia urbanística sobre el projecte anterior, tan
sols es requerirà el dipòsit de la garantia complementaria que correspongui.
TERCER.- Notificar aquesta resolució al promotor i propietari únic del sector pel seu
coneixement i efectes adients.
Als efectes d’aquesta publicitat, la documentació del projecte aprovat podrà ser examinada en
els enllaços següents:
http://projectesurbanisme.badalona.cat o per http://badalona.cat/projectesurbanisme
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de resolució i
els informes assenyalats, d’acord amb les previsions del Decret de delegació d’atribucions de
data 23-29/06/2015, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i n’ordeno la
tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídic de la proposta de resolució
formulada, la Junta de Govern Local resol de conformitat.
Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat
Vots a favor: 8
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
10. Aprovar inicialment el projecte d'urbanització del sector únic de la MPPGM a l'àmbit
del Gorg de Badalona (c.Indústria, Antoni Bori, Progrés, Tortosa i Passatge Jose Ma. de
Pereda).
Identificació de l’expedient
Tipus de document
Resolució
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Òrgan que resol
Caràcter del document
Títol
Expedient
Objecte

Junta de Govern Local
Exhaureix la via administrativa
Projecte d’urbanització del Sector únic de la MPPGM a l’àmbit del
Gorg de Badalona
55/P-23/17
Aprovació projecte d’urbanització

Antecedents
El Servei de Projectes i Control d’Obres ha presentat per a la seva aprovació el Projecte
d’urbanització del Sector únic de la MPPGM a l’àmbit del Gorg de Badalona (carrers Industria,
Antoni Bori, Progrés, Tortosa i passatge Jose Ma. De Pereda), redactat per M.R. Arquitectes,
SLP i promogut per la Junta de Compensació del sector.
Aquesta Junta representa a la majoria dels propietaris del sector però n’hi ha altres propietaris
que no s’han sumat a la junta i que estan identificats a l’expedient.
El projecte presentat desenvolupa el planejament aprovat i defineix les obres d’urbanització a
executar en l’àmbit del PMU del Sector Únic de la MPPGM a l’àmbit de Gorg. Contempla
l’execució de les obres en dues fases independents susceptibles de ser posades en servei per
a l’ús públic tal i com s’han projectat: la fase 1 delimitada pels carrers identificats i la fase 2 que
inclou la perllongació del carrer Progrés i zona fora d’àmbit. També inclou el projecte les fases
prèvies d’enderrocs del sector i d’electrificació dels edificis com a obres independents, així com
les despeses previstes com a costos anuals de manteniment de la nova urbanització, que s’han
pressupostat en 36,713,83 €/any.
L’import total del pressupost del projecte és de 5,518,956,39 € (valor estimat d’import
4,561,120,98 € i l’IVA aplicable -21%- de 957,835,41 €). Aquest pressupost inclou el cost
d’execució d'ambdues fases constructives --pressupost de la Fase 1 per import total
4,219,208,58 € (valor estimat 3,486,949,24 € i IVA aplicable del 21% de 732,259,34 €) i
pressupost de la Fase 2 per import total 1,299,747,81 € (valor estimat 1,074,171,74 € i IVA
aplicable del 21% de 225,576,07 €) –. Dins dels pressupostos de cadascuna de les fases
s’inclou el pressupost de les fases d’enderroc per import total 314,650,57 € (valor estimat
260,041,79 € i IVA aplicable del 21% de 54,608,78 €) i d’electrificació dels edificis per import
total 536,447,35 € (valor estimat 443,344,92 € i IVA aplicable del 21% de 93,102,35 €).
El projecte ha estat supervisat i informat favorablement pel Servei de Projectes i Control
d’Obres de l’ajuntament, com a responsables de la supervisió dels projectes d’obres municipals
i també ha estat informat favorablement pels departaments de Plànol de la ciutat, Serveis de
Via Pública i Mobilitat i Verd Urbà.
Per tractar-se del desenvolupament d’una unitat d’actuació urbanística, s’està tramitant
simultàniament el corresponent Projecte de Reparcel·lació el qual va ser aprovat inicialment per
la Junta de Govern Local en sessió de data 22/01/2018.
També ha emès informe jurídic el Departament de Contractes i Tramitació Administrativa del
Servei de Contractació en el que es justifica l’adequació de la documentació presentada amb la
normativa de contractació i el procediment aplicables per a la seva aprovació.
Fonaments de dret
- Procediment. Les obres d’urbanització, seguint el que determinen l’article 234.2 del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 9 i 10 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS), es regeixin pel previst en el Text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya - TRLU (D.L 1/2010, de 3 d’agost) i en el seu desenvolupament
reglamentari.
- La tramitació dels projectes d’urbanització s’ha d’ajustar al procediment establert pels articles
89.6 i 91.7 en relació al 119.2 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i 110 del seu reglament,
els quals determinen l’aprovació inicial del projecte, el tràmit d’informació pública per un termini
d’un mes durant el qual, si procedís, s’ha de demanar informe a d’altres administracions i, per
últim, l’aprovació definitiva que podrà esdevenir automàtica si així l’estableix la resolució
d’aprovació inicial, en cas de que no es presentin al·legacions o reclamacions durant el termini
d’informació pública. La notificació de l’aprovació definitiva, que haurà de ser simultània a la del
projecte de reparcel·lació, suposarà el requeriment de garantia urbanística al promotor del
projecte, per import equivalent al 12% del pressupost total del projecte aprovat.
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- Competència. Respecte a la competència per a l’aprovació de projectes de desenvolupament
urbanístic i d’urbanització, d’acord amb l’article 53.1 apartat s) del Text refós de la llei municipal
i de règim local de Catalunya i DA segona.1 del TRLCSP, correspon a l’alcaldessa. No obstant
això, l’alcaldessa ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local per Decret de
data 23 de juny de 2015.
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,
s’informa que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’òrgan competent
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del Sector únic de la MPPGM a l’àmbit
del Gorg de Badalona (carrers Industria, Antoni Bori, Progrés, Tortosa i passatge Jose Ma. De
Pereda), amb les dues fases independents que el formen: fase 1 delimitada pels carrers
identificats i fase 2 que inclou la perllongació del carrer Progrés i zona fora d’àmbit; així com les
fases prèvies d’enderrocs del sector i d’electrificació dels edificis i les despeses previstes com a
costos anuals de manteniment de la nova urbanització, redactat per M.R. Arquitectes, SLP i
promogut per la Junta de Compensació del sector.
L’import total del pressupost del projecte és de 5,518,956,39 € (valor estimat d’import
4,561,120,98 € i l’IVA aplicable -21%- de 957,835,41 €). Aquest pressupost inclou el cost
d’execució d'ambdues fases constructives --pressupost de la Fase 1 per import total
4,219,208,58 € (valor estimat 3,486,949,24 € i IVA aplicable del 21% de 732,259,34 €) i
pressupost de la Fase 2 per import total 1,299,747,81 € (valor estimat 1,074,171,74 € i IVA
aplicable del 21% de 225,576,07 €) –. Dins dels pressupostos de cadascuna de les fases
s’inclou el pressupost de les fases d’enderroc per import total 314,650,57 € (valor estimat
260,041,79 € i IVA aplicable del 21% de 54,608,78 €) i d’electrificació dels edificis per import
total 536,447,35 € (valor estimat 443,344,92 € i IVA aplicable del 21% de 93,102,35 €).
Els documents tècnics que formen part del projecte que s’aprova –i que són memòria,
pressupost integrat per estat d’amidaments, preus descomposts i resum, Plecs de
Prescripcions tècniques generals i particulars, plànols de conjunt i de detall necessaris per
definir els treballs i Estudi de seguretat i salut en la construcció prescrits en el RD1627/1997, de
24 d’octubre-- prèvia supervisió del seu contingut, han estat informats favorablement pels
tècnics municipals.
Per tractar-se del desenvolupament d’una unitat d’actuació urbanística, s’està tramitant
simultàniament el corresponent Projecte de Reparcel·lació el qual va ser aprovat inicialment per
la Junta de Govern Local en sessió de data 22/01/2018.
SEGON.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini d’UN MES perquè puguin
presentar-se reclamacions i/o al·legacions al respecte; en el ben entès que, en cas de no
haver-hi cap que suposi una modificació substancial, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.
Juntament amb la notificació de l’aprovació definitiva del projecte, s’haurà de requerir al
promotor del mateix el compliment de l’obligació urbanística de garantir el 12% del pressupost
del projecte aprovat, com a requisit d'eficàcia previ a la seva execució.
TERCER.- Notificar aquesta resolució a la Junta de Compensació del sector, com a promotora
del projecte així com als propietaris minoritaris del sector que no formen part de la Junta, com a
parts interessades en aquest expedient.
Als efectes d’aquesta publicitat, la documentació del projecte aprovat podrà ser examinada en
els enllaços següents:
http://projectesurbanisme.badalona.cat o per http://badalona.cat/projectesurbanisme
Badalona, 12 de febrer de 2018
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de resolució i
els informes assenyalats, d’acord amb les previsions del Decret de delegació d’atribucions de
data 23-29/06/2015, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i n’ordeno la
tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local.
Badalona, 12 de febrer de 2018
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Secretaria General

RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídic de la proposta de resolució
formulada, la Junta de Govern Local resol de conformitat.
Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat
Vots a favor: 8
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8

Precs i preguntes
No se’n va produir cap.
Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les nou hores i cinquanta-cinc minuts, de la qual
com secretari, dono fe.

Vist i plau
L’alcaldessa

El secretari general

M. Dolors Sabater i Puig

Isidre Martí i Sardà
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