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

7
Junta de Govern Local
Ordinària
9 d’abril 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
Àlex Mañas i Ballesté

Secretària acc.
Interventor
Tresorer acc.

Remedios Hijano Cruzado
Julián Alamo Guijarro
Jordi Crisol González

ABSENTS
Regidors/es

Eulàlia Sabater Díaz
Ma. Angeles Gallardo Borrega

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 6 corresponent a la sessió ordinària del dia 19 de març de 2018.

Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
2. Aprovar l'adjudicació del contracte de serveis de manteniment dels elements de senyalització
viària (horitzontal i vertical) del municipi de Badalona.

Proposicions urgents

Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 19 de març
de 2018.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió ordinària del dia 19
de març de 2018, la qual s’aprova per unanimitat.
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Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

2. Aprovar l'adjudicació del contracte de serveis de manteniment dels elements de
senyalització viària (horitzontal i vertical) del municipi de Badalona.
Tipus de resolució:

Òrgan que resol:
Caràcter:
Expedient:

Aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis de
manteniment dels elements de senyalització viària (horitzontal i
vertical) del municipi de Badalona
La Junta de Govern Local
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
73/OBR- 16/16

Antecedents
1.- En sessió de data 20 de novembre 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 73/OBR- 16/16 corresponent
al contracte de serveis de manteniment dels elements de senyalització – horitzontal i vertical viària del municipi de Badalona per una durada de 2 anys a comptar del primer dia natural del
mes següent a la data de la seva formalització, amb possibilitat de pròrroga per dos períodes
de màxim un any cadascun i amb un pressupost màxim de licitació de 400.000,00 € (a raó de
330.578,52 € el valor base del contracte i 69.421,49 € en concepte d’ IVA al tipus del 21%
vigent).
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.- Havent-se previst que l’entrada en vigor del contracte que en sorgeixi de la
tramitació d’aquest expedient tingui lloc en la propera anualitat, SOTMETRE la despesa que
se’n pugui derivar d’aquest contracte/s per a l’exercici 2018 i posteriors que comprengui la seva
execució i/o pròrrogues, cas d’acordar-se aquestes, a la condició suspensiva de l’existència de
crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals corresponents a aquelles futures
anualitats per atendre el seu pagament.
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del
contracte de referència se’n derivi podrà constituir causa per a la modificació i/o resolució del
contracte d’acord amb l’establert al plec de clàusules administratives particulars que es proposa
per regir-lo.
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 27 de novembre de 2017 en el Perfil de Contractant d’aquest Ajuntament, en data 30
de novembre de 2017 en el Diari Oficial de la Unió Europea i en data 2 de desembre de 2017
en el Butlletí Oficial de l’ Estat número 293.
3.- En dates 28 de novembre i 13 de desembre de 2017 es van inserir en el Perfil de
Contractant d’aquest Ajuntament uns avisos mitjançant els quals s’esmenà la data límit de
presentació de proposicions que s’havia fet constar a l’anunci de licitació publicat en el Perfil
així com un informe amb respostes a consultes formulades per diversos empresaris interessats
en participar dins del termini màxim establert per a l’obtenció d’informació, respectivament.
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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 9 de gener de 2018, van ser les següents:
1. CROSBASSA SL
2. PROSEÑAL SLU
3. UTE DIEZ Y COMPAÑIA SA – MARCAS VIALES
4. SEROVIAL SL
5. TECNICAS PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD SL
5.- En sessió de data 17 de gener de 2018 la Mesa es convocà per a l’obertura dels sobres A
(documentació general) de les proposicions presentades per les empreses a què s’ha fet
referència, així com també dels sobres B (ofertes econòmiques) dels candidats admesos a la
licitació, adoptant-se els acords que es transcriuen literalment a continuació:
“PRIMER.- ADMETRE A LA LICITACIÓ d’aquest contracte a les següents empreses:
1) CROSSBASSA SL
2) PROSEÑAL SLU
3) UTE DIEZ Y COMPAÑIA SA – MARCAS VIALES
4) SEROVIAL SL
En haver-se considerat correcta la documentació que han inclòs en els sobres A de les seves
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 i capacitat seguint el model de l’annex 3 de l’esmentat
plec així com també la Memòria tècnica a què es refereix la prescripció II.6 del PPTP.
SEGON.- CONDICIONAR L’ ADMISSIÓ A LA LICITACIÓ d’aquest contracte a l’esmena del
següent defecte detectat a la proposició de l’empresa:
5) TECNICAS PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD SL
Manca presentar la Memòria tècnica a què es refereix la prescripció II.6 del PPTP.
TERCER.- CURSAR L’ OFICI D’ ESMENA corresponent a l’ empresa a què s’ha fet referència
en l’acord precedent atorgant-li, de conformitat amb allò previst a la clàusula 6.1.4 del plec de
clàusules administratives particulars regulador d’aquest contracte, un termini no superior a tres
dies hàbils per tal que aquesta faci les oportunes correccions.
QUART.- A l’efecte del que disposa l’article 83 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que
s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions, PROCEDIR
ACTE SEGUIT EN ACTE PUBLIC que es porta a terme a la sala de reunions de la 4a planta de
l’edifici municipal El Viver ubicat a Plaça Assemblea Catalunya números 9-12, 08911 Badalona
A L’OBERTURA DELS SOBRES B de la totalitat de les proposicions presentades, comprensius
de la proposició econòmica seguint el model de l’annex I del plec de clàusules administratives
particulars regulador d’ aquest contracte i que són els que, amb una ponderació màxima de 90
punts, es preveuen a la clàusula 6.2 de l’esmentat plec, obtenint-se el resultat que hi figura en
les proposicions econòmiques que s’insereixen com a annexos en aquesta acta, donant-se
aquí per reproduït el seu contingut.
CINQUÈ.- DONAR TRASLLAT de la documentació inclosa dins dels sobres B de les
proposicions presentades i admeses en aquesta licitació al responsable del contracte a què es
refereix la clàusula 5 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest
contracte (Servei de Via Pública i Mobilitat) als efectes que n’efectuï la valoració de les ofertes
incloses dins dels esmentats sobres d’acord els criteris que es preveuen a la clàusula 6.2 de
l’esmentat plec, sobre la base de l’article 320.1 en relació amb els 150.2 i 160.1 del RDLEG
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprovà el Text Refós de la Llei de contractes del sector
públic.”
6.- En data 18 de gener de 2018 es va publicar en el Perfil de Contractant de l’Ajuntament l’acta
aixecada arran la sessió de la Mesa de Contractació a què s’ha fet abans referència i es va
trametre un ofici a l’empresa Tecnicas para la Mejora de la Movilidad SL als efectes que
aquesta esmenés dins del termini atorgat el defecte detectat arran l’obertura del sobre A de la
seva proposició.
7.- En data 23 de gener de 2018 l’ esmentada empresa va enviar un correu electrònic que
figura en l’expedient de referència mitjançant el qual posà de manifest el següent: “Després de
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valorar l’obertura de les proposicions presentades per les diverses empreses en la licitació pel
manteniment dels elements de senyalització viària de l’ Ajuntament de Badalona i observar que
la nostra empresa és la penúltima (de les cinc presentades), i donat l’alt volum de feina que
tenim a Técnicas para la Mejora de la Movilidad en els últims dies, serveixi el present correu
electrònic per a informar-vos que ens és impossible presentar la Memòria Tècnica sol·licitada
en el requeriment que ens vàreu fer arribar el passat dijous dia 18/01/2018.”
8.- En data 31 de gener de 2018 la Mesa es tornà a convocar per tal d’adjudicar aquest
contracte, adoptant-se els següents acords:
“PRIMER.- Excloure de la licitació a l’empresa TECNICAS PARA LA MEJORA DE LA
MOVILIDAD SL en no haver atès el requeriment de presentació de la documentació que ha
d’integrar el sobre A de la proposició.
SEGON.- Contra l’acord de la Mesa anterior, relatiu a l’exclusió de la proposició de l’empresa
TECNICAS PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD SL , es pot interposar, amb caràcter
potestatiu, el recurs especial en matèria de contractació previst a l’article 40 i concordants del
Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic, davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el
termini de 15 dies hàbils des de la remissió de la notificació de l’acte impugnat.
El recurs s’haurà d’anunciar prèviament davant d’aquest Ajuntament en el termini de 15 dies
hàbils comptadors des del següent a aquell que s’enviï la notificació de l’acte impugnat, de
conformitat amb el que disposat en l’article 45.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic
Si transcorreguts tres mesos des de la interposició de l’esmentat recurs especial en matèria de
contractació no s’ha dictat resolució expressa per part del Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic, aquest es tindrà per desestimat. En aquest cas es podrà interposar, davant de la
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia Catalunya, el corresponent
recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, a comptar des del següent dia hàbil
a aquell en que va finalitzar el termini perquè el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
resolgui el recurs de especial en matèria de contractació, en la forma i amb els requisits
establertes en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa. En cas que el recurs especial en matèria de contractació potestatiu fos resolt de
forma expressa, el termini per a interposar el recurs contenciós administratiu davant de
l’esmentada Sala serà de dos mesos, a comptar des del següent dia hàbil a la recepció de la
corresponent notificació.
Això no obstant, els interessats podran interposar directament el recurs contenciós
administratiu, sense necessitat de la interposició prèvia del recurs especial en matèria de
contractació, davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos
mesos, a comptar des del següent dia hàbil a la recepció de la notificació del present acte, en
la forma i amb els requisits previstos en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot sens perjudici de les qüestions de nul·litat que puguin interposar-se a l’empara del que
disposen els arts. 37 i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic; o bé sens perjudici de la
interposició de qualsevol altre recurs que es cregui convenient.
TERCER.- ADJUDICAR el contracte relatiu a la prestació de manteniment dels elements de
senyalització viària (horitzontal i vertical) a l’empresa Proseñal, SLU , amb NIF B-59.720.987,
en haver resultat la seva oferta l’ econòmicament més avantatjosa per aquest contracte d’acord
amb l’ informe tècnic emès en data 26 de gener de 2018 per la tècnica del departament de
Senyalització Viària i Mobiliari Urbà amb el vistiplau del cap del Servei d’ Espais Públics i
Mobilitat, de valoració de les ofertes, de classificació d’aquestes i de proposta d’adjudicació del
contracte, i a raó de les millores i compromisos formulats en la seva proposició els quals,
d’acord amb els plecs reguladors del contracte, han estat presos en consideració per a la seva
valoració i són els que es detallen a continuació:
- Ofereix un percentatge de baixa fix i únic del 15,50% (Quinze amb cinquanta per cent)
a aplicar respecte els preus unitaris màxims de licitació (IVA exclòs) establerts en el
capítol XIV del plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’aquest contracte.
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-

Ofereix implantar una App informàtica mobil per a tablet per a la consulta i generació de
les Ordres de Treball que faciliti la integració de tots els treballs executats a l’aplicació
de gestió de l’inventari i que permeti obtenir dades sobre els històrics de les diferents
actuacions realitzades de forma on-line SI .
- Es compromet a subministrar i col·locar tot el material de senyalització vertical que sigui
necessari durant la vigència d’ aquest contracte d’ alumini i no d’acer galvanitzat, sense
cost addicional per a la corporació SI
- Es compromet a subministrar i col·locar NO [indicar nombre sencer] marques vials
amb material termoplàstic durant la vigència d’aquest contracte, sense cost addicional
per a la corporació.
QUART.- COMUNICAR aquesta proposta d’adjudicació i l’informe tècnic de valoració que li ha
servit de base a tots els candidats i licitadors, als efectes del tràmit d’audiència previ a la
resolució d’aquest procediment per l’òrgan de contractació, pel termini de dos dies hàbils
comptats de l’endemà de la tramesa d’aquesta proposta a través del mitjà de comunicació (fax
o correu electrònic) que hagin indicat per a aquest efecte, d’acord amb l’article 87.1 del RD
1098/2001, de 12 d’octubre, Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques i la clàusula 6.1.7 del plec de clàusules administratives particulars regulador
d’aquesta contractació, termini durant el qual podran examinar les actuacions practicades a les
dependències del Departament Central de Contractació (Plaça Assemblea Catalunya, 9-12, 4a
planta, 08911 Badalona), en horari de 9h a 13h de dilluns a divendres, exclosos festius al
municipi i REQUERIR a l’empresa Proseñal, S.L.U. amb NIF B-59.720.987, en haver resultat
proposada a l’ adjudicació d’ aquest contracte perquè, d’acord amb l’article 151.2 del Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’ aprovà el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic i la clàusula a què s’ha fet abans referència, presenti a les
dependències del Departament Central de Contractació la documentació que s’indica en aquest
acord i que es detalla a continuació, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar des del
següent a la recepció d’aquesta proposta d’adjudicació realitzada a través dels mitjans de
comunicació indicats a aquests efectes per part d’aquesta empresa, ADVERTINT-LA que,
conformement amb les previsions del darrer paràgraf de l’article citat, l’ incompliment d’aquest
requeriment es considerarà un desistiment de l’oferta i facultarà l’Ajuntament per requerir-la al
següent licitador, seguint l’ordre en què hagin quedat classificades les seves ofertes.
- Documentació acreditativa de la capacitat, personalitat i solvència a què feia referència el
licitador en la declaració responsable que va presentar – seguint el model de l’annex 3 del
PCAP - dins del sobre A de la seva proposició, com ara i d’entre altres:
- El DNI de l’apoderat
- Quan l’empresari sigui una persona jurídica, el codi o Número d’ Identificació Fiscal i
l’escriptura de constitució o, en el seu cas, de modificació de la societat, o document de
constitució, estatuts o acte fundacional, tots ells degudament inscrits al registre corresponent, si
escau.
- L’escriptura de poders del representant del licitador, inscrita en el registre corresponent.
- Els empresaris no espanyols que pertanyin a Estats membres de la Unió Europea hauran
d’acreditar la seva inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a
l’annex I del RGLCAP. La capacitat d’obrar de la resta dels empresaris estrangers s’acreditarà
de conformitat amb el que s’estableix a l’article 10 del RGLCAP,
- Documentació justificativa d’estar donat d’alta a l’IAE en l’epígraf corresponent a l’objecte del
contracte (a través del darrer rebut o, en cas d’exempció, a través del document d’alta de
l’impost i una declaració de no haver-ne estat donat de baixa).
- Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social (o autorització expressa perquè aquestes certificacions es
puguin obtenir d’ofici per part d’ aquesta Administració en el supòsit que no hagués autoritzat a
la corporació dins de la documentació inclosa en el SOBRE A i que en el moment que resultes
proposat per a l’adjudicació fos del seu interès).
- Declaració relativa al volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix aquest contracte per
import igual o superior al pressupost màxim de licitació (IVA inclòs) que amb caràcter anual
s’ha establert per al contracte.
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- Declaració responsable dels principals serveis efectuats per l’empresa durant els darrers cinc
anys, indicant l’import, les dates i el caràcter de la destinació pública o privada.
- La pòlissa d’assegurances (condicions generals i particulars) a què es refereix la clàusula 21
d’aquest plec amb el corresponent rebut acreditatiu del pagament de la prima.
- Justificant de constitució a la Tresoreria Municipal de la garantia definitiva del contracte per un
import equivalent al 5% del pressupost màxim de licitació (IVA exclòs) establert per aquest
contracte atenent el sistema de determinació del seu preu, per preus unitaris, resultant un
import de 16.528,92 euros.
- Justificant del pagament a la Tresoreria Municipal de l’import dels anuncis generats en
aquesta licitació.
- Qualsevol altres documents addicionals acreditatius dels compromisos d’adscripció i
subcontractació oferts.
- En el seu cas, els exemplars originals de la documentació que hagi aportat a la licitació
mitjançant fotocòpies.”
L’ acta aixecada arran aquest acte de la Mesa es publicà en el Perfil de Contractant d’aquest
Ajuntament en data 01/02/2018.
9.- En data 2 de febrer de 2018 es notificaren els acords adoptats per la Mesa en sessió de
data 31 de gener de 2018 a tots els candidats i licitadors als efectes del tràmit d’audiència
previst a l’article 87 del RGLCAP i, respecte del licitador que va formular l’oferta
econòmicament més avantatjosa per aquest contracte, també als efectes previstos a l’article
151.2 del TRLCSP.
10.- Dins del termini d’audiència atorgat, cap empresari va formular al·legació i l’empresari
proposat per a l’adjudicació d’ aquest contracte va presentar tota la documentació que li havia
estat requerida i va dipositar en la Tresoreria General d’aquesta corporació la garantia definitiva
així com també l’import derivat de la publicació dels anuncis de licitació en els Diaris i/o
Butlletins oficials corresponents.
11.- Consten en l’expedient de contractació de referència els certificats d’estar al corrent de
deutes – l’ entitat proposada per a l’ adjudicació d’ aquest contracte: Proseñal SLU - amb
aquest Ajuntament, amb Hisenda i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
12.- De l’expedient així format - juntament amb el document comptable A que ha de servir per
atendre les despeses que s’estima que se’n derivi d’aquest contracte per a l’ any 2018, per un
import de 160.000 euros (IVA inclòs), el qual s’ ha d’ atendre amb càrrec a la partida número
20461037-1330-21004 del pressupost municipal de l’exercici 2018 en pròrroga de l’exercici
2017, amb número d’operació 12018000007679/1 - se’n va donar tramesa el proppassat 5 de
març de 2018 al Departament d’ Intervenció General per a la seva fiscalització prèvia, essent
informat favorablement en data 13 de març 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
endavant, TRLCSP), i el que estableix el RD 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa
parcialment l’esmentada Llei.
2. A la vista de la tramitació assenyalada en els antecedents d’aquest document, s’escau
endegar els tràmits administratius per a l’adjudicació d’aquest contracte que estableix el
TRLCSP i el Reglament de desenvolupament de la Llei de contractes del sector públic, amb les
corresponents operacions pressupostàries d’autorització i disposició de la despesa, en el seu
cas, que preceptuen el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG 2/2004,
de 5 de març) i el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa.
3. En aquest sentit, l’empresa proposada per a l’adjudicació d’aquest contracte (PROSEÑAL
SLU amb NIF B59720987) ha acreditat la seva capacitat i solvència per a contractar amb la
Corporació i ha aportat dins del termini establert la documentació requerida de conformitat amb
el que disposa la clàusula 6.1.7 del Plec de clàusules administratives particulars regulador
d’aquest contracte en compliment de l’article 151.2 del TRLCSP.
4. Quant al finançament d’aquest contracte, cal posar de manifest que la despesa que s’estima
que se’n derivi d’ aquest per a l’any 2018, per un import de 160.000 euros (IVA inclòs), s’haurà
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d’atendre amb càrrec a la partida número 20461037-1330-21004 del pressupost municipal de
l’exercici 2018 en pròrroga de l’ exercici 2017, amb número d’operació 12018000007679/1
Quant a la despesa que se’n pugui derivar d’aquest contracte per a les futures anualitats que
comprengui la seva execució,així com les seves pròrrogues, cas d’acordar-se aquestes, 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 28 i 31 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 segons consta
acreditat documentalment en l’ expedient de referència.
6. De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona del TRLCSP i el cartipàs
municipal vigent el titular de l’òrgan competent per aprovar aquesta contractació és la Junta de
Govern Local, per delegació de l’alcaldia, conforme les previsions de la Resolució de 23 de juny
de 2015, sens perjudici que l’alcaldessa pugui assumir les atribucions delegades a la Junta de
Govern Local quan en casos d’ urgència es consideri adequat, donant-ne posteriorment compte
a la Junta de Govern Local.
7. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
primer tinent d’ alcalde, regidor de Ambit de Badalona Habitable 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 de la licitació a l’empresa TECNICAS PARA LA MEJORA DE LA
MOVILIDAD SL en no haver atès el requeriment de presentació de la documentació que ha
d’integrar el sobre A de la proposició i ADJUDICAR el contracte relatiu a la prestació de
manteniment dels elements de senyalització viària (horitzontal i vertical) a l’empresa Proseñal,
SLU , amb NIF B59720987, en haver resultat la seva oferta l’ econòmicament més avantatjosa
per aquest contracte d’acord amb l’ informe tècnic emès en data 26 de gener de 2018 per la
tècnica del departament de Senyalització Viària i Mobiliari Urbà amb el vistiplau del cap del
Servei d’ Espais Públics i Mobilitat, de valoració de les ofertes, de classificació d’aquestes i de
proposta d’adjudicació del contracte, i a raó de les millores i compromisos formulats en la seva
proposició els quals, d’acord amb els plecs reguladors del contracte, han estat presos en
consideració per a la seva valoració i són els que es detallen a continuació:
- Ofereix un percentatge de baixa fix i únic del 15,50% (Quinze amb cinquanta per cent)
a aplicar respecte els preus unitaris màxims de licitació (IVA exclòs) establerts en el
capítol XIV del plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’aquest contracte.
- Ofereix implantar una App informàtica mòbil per a tablet per a la consulta i generació de
les Ordres de Treball que faciliti la integració de tots els treballs executats a l’aplicació
de gestió de l’inventari i que permeti obtenir dades sobre els històrics de les diferents
actuacions realitzades de forma on-line SI .
- Es compromet a subministrar i col·locar tot el material de senyalització vertical que sigui
necessari durant la vigència d’ aquest contracte d’ alumini i no d’acer galvanitzat, sense
cost addicional per a la corporació SI
- Es compromet a subministrar i col·locar NO [indicar nombre sencer] marques vials
amb material termoplàstic durant la vigència d’aquest contracte, sense cost addicional
per a la corporació.
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SEGON.- ATENDRE LA DESPESA que s’estima que se’n derivi d’aquest contracte per a l’any
2018, per un import de 160.000 euros (IVA inclòs), amb càrrec a la partida pressupostària
número 20461037-1330-21004 del pressupost municipal de l’ exercici 2018 en pròrroga de
l’exercici 2017, amb número d’ operació 12018000007679/1.
SOTMETRE la despesa que se’n pugui derivar d’ aquest contracte per a les futures anualitats
que comprengui la seva execució,així com les seves pròrrogues, cas d’acordar-se aquestes, a
la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
municipals corresponents a aquells futurs exercicis, per atendre el seu pagament. Tot això de
conformitat amb allò previst a l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del
contracte de referència es derivi per a les futures anualitats podrà constituir causa per a la
modificació i/o resolució del contracte d’acord amb l’establert a les clàusules 28 i 31 del plec de
clàusules administratives particular regulador d’aquest contracte.
TERCER.- REQUERIR a l’empresa PROSEÑAL SLU, amb NIF B59720987, perquè formalitzi el
contracte de referència en un termini no superior a cinc dies naturals un cop transcorregut el
termini dels 15 dies hàbils següents a la tramesa d’aquesta resolució d’adjudicació, de
conformitat amb el que disposa la clàusula 13 del Plec de clàusules administratives particulars
regulador del contracte de referència.
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 del Servei d’Espais Públics i Mobilitat i als Departaments de Tresoreria i
Intervenció Municipals.
CINQUÈ.- PUBLICAR l’adjudicació d’aquest contracte al Perfil de contractant d’aquesta
corporació i enviar-la obligatòriament a l’ Oficina de Publicacions de la Unió només per mitjans
electrònics seguint els formularis normalitzats establerts en el Reglament d’execució i contenint
la informació establerta en l’ Annex V, apartat D de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
SISÈ.- Contra aquests acords es pot interposar, amb caràcter potestatiu, el recurs especial en
matèria de contractació previst a l’article 40 i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic,
davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de 15 dies hàbils des
de la remissió de la notificació de l’acte impugnat.
El recurs s’haurà d’anunciar prèviament davant d’aquest Ajuntament en el termini de 15 dies
hàbils comptadors des del següent a aquell que s’enviï la notificació de l’acte impugnat, de
conformitat amb el que disposat en l’article 45.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic
Si transcorreguts tres mesos des de la interposició de l’esmentat recurs especial en matèria de
contractació no s’ha dictat resolució expressa per part del Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic , aquest es tindrà per desestimat. En aquest cas es podrà interposar, davant de la
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia Catalunya, el corresponent
recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, a comptar des del següent dia hàbil
a aquell en que va finalitzar el termini perquè el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
resolgui el recurs de especial en matèria de contractació, en la forma i amb els requisits
establertes en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa. En cas que el recurs especial en matèria de contractació potestatiu fos resolt de
forma expressa, el termini per a interposar el recurs contenciós administratiu davant de
l’esmentada Sala serà de dos mesos, a comptar des del següent dia hàbil a la recepció de la
corresponent notificació.
Això no obstant, els interessats podran interposar directament el recurs contenciós
administratiu, sense necessitat de la interposició prèvia del recurs especial en matèria de
contractació, davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos
mesos, a comptar des del següent dia hàbil a la recepció de la notificació del present acte, en
la forma i amb els requisits previstos en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
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Tot sens perjudici de les qüestions de nul·litat que puguin interposar-se a l’empara del que
disposen els arts. 37 i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic; o bé sens perjudici de la
interposició de qualsevol altre recurs que es cregui convenient.
En conseqüència, en atenció als fets i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent i d’acord amb el que preveu la Resolució de l’alcalde de 23 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 la propera i immediata sessió de la Junta de
Govern Local, per al seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 88.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la Junta de Govern Local RESOL d’acord
amb la proposta precedent, i disposa que es comuniqui als Departaments municipals
corresponents per al seu respectiu coneixement i efectes.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8

Precs i preguntes
No se’n va produir cap.
Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les nou hores i trenta-vuit minuts, de la qual com
secretària accidental, dono fe.
Vist i plau
L’alcaldessa

M. Dolors Sabater i Puig
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