Secretaria General

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

10
Junta de Govern Local
Ordinària
11 de març de 2019
10:00
Acta

A la Sala de la tercera planta de l'edifici El Viver, a onze de març de 2019, es reuneix la Junta
de Govern Local en primera convocatòria.
Regidors/es

Sra. Teresa González Moreno (1a tinent d’alcaldia) que
assumeix la Presidència de la Junta)
Sr. Jordi Subirana Ortells (2n tinent d’alcaldia)
Sr. Rubén Guijarro Palma (3r tinent d’alcaldia)

Secretari general
Interventor

Sr.
Sr.

Isidre Martí i Sardà
Julián Álamo Guijarro

Sr.

Alejandro Pastor López (Excusa la seva assistència)

ABSENTS
Alcalde
ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 9 corresponent a la sessió ordinària del dia 4 de març de 2019.
Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat
2. Aprovar l'adjudicació del contracte de serveis de gestió i posada en pràctica de la Festa
Major d'Agost, dividit en dos lots.
Àmbit de Govern i Territori
3. Aprovar definitivament 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 PGM a l'àmbit del Gorg de Badalona.
Proposicions urgents
Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta número 9 corresponent a la sessió ordinària del dia 4 de març de 2019.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió ordinària del dia 4 de
març de 2019, la qual s’aprova per unanimitat.
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Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat
2. Aprovar l'adjudicació del contracte de serveis de gestió i posada en pràctica de la
Festa Major d'Agost, dividit en dos lots.
Tipus d’acte:
Òrgan que resol:
Caràcter de la resolució:
Expedient:

Aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis de gestió i
posada en pràctica de la Festa Major d’Agost, dividit en dos lots.
Junta de Govern Local
Exhaureix la via administrativa
18/OBR- 16/18

Antecedents
1.- En data 23 de juliol de 2018 l’alcalde, per avocació de facultats delegades en la Junta de
Govern Local, aprovà, entre d’altres, l’expedient de contractació de referència, la despesa, la
licitació i l’obertura del procediment obert amb tramitació ordinària d’adjudicació d’aquest
contracte, l’objecte del qual es dividí en els següents 2 lots per a la seva execució independent:
- Lot 1: Serveis de programació i producció de les activitats de la Festa Major d’Agost.
- Lot 2: Serveis de disseny i producció d’actes pirotècnics de la Festa Major d’Agost Gran
Xeringa i Castell de Focs.
2.- En data 6 de setembre de 2018 es publicà l’anunci de licitació de l’esmentat contracte en el
Perfil de contractant d’aquest Ajuntament.
3.- Les empreses que dins del termini màxim establert per a la presentació de proposicions, el
qual finalitzà el dia 21 de setembre de 2018, van presentar oferta, per ordre de presentació de
la documentació/arxius electrònics i per als lots que s’indiquen a continuació, van ser les
següents:
EMPRESES

NIF

LOT/S

PLANNING GENERAL
D’ESPECTACLES SL

B59144824

1

NOMADREAMS

G64922305

1

RGB MUSIC SL

B17541509

1

COETERS DRAGONS S.COOP.V

F54652789

2

4.- En data 26 de setembre de 2018 va tindre lloc la primera convocatòria – en acte públic al
qual van assistir les empreses RGB MUSIC SL i NOMADREAMS - de la Mesa de Contractació
l’objecte de la qual el constituïa l’obertura dels sobres i/o arxius electrònics 1 i 2 - tractant-se
d’un procediment, d’acord amb la clàusula 6.1.4 del plec de clàusules administratives
particulars regulador d’aquest contracte, a través de mitjans electrònics a realitzar a través de la
Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya - de les proposicions presentades
per les empreses abans relacionades, adoptant-se en dita sessió els acords que es transcriuen
literalment a continuació:
«PRIMER.- ADMETRE A LA LICITACIÓ d’aquest contracte a les empreses següents per als
lots indicats:
EMPRESES

NIF

LOT/S

PLANNING GENERAL
D’ESPECTACLES SL

B59144824

1

NOMADREAMS

G64922305

1

RGB MUSIC SL

B17541509

1

COETERS DRAGONS S.COOP.V

F54652789

2
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En considerar-se correcta la documentació presentada inclosa en el seu arxiu electrònic
d’acord amb l’exigit a la clàusula 9.2 del plec de clàusules administratives particulars regulador
d’aquest contracte (han presentat les 4 empreses el model de declaració responsable de
personalitat i capacitat o el DEUC així com també la declaració responsable d’adscripció de
mitjans i/o subcontractació degudament complimentats i segellats seguint els models dels
annexos 2 i 3 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest contracte).
SEGON.- 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, es procedeix a
continuació a examinar la proposició econòmica de cadascuna d’aquestes empreses
presentada en l’altre arxiu electrònic (SOBRE 2), la qual ha de seguir el model de l’annex I del
plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest contracte establert per al lot de
què es tracti i s’ha de valorar d’acord amb els criteris de valoració de les ofertes – tots ells
avaluables automàticament i diferents segons els lots - preestablerts a la clàusula 6.2 del plec
de clàusules administratives particulars regulador d’aquest contracte, els quals tenen una
ponderació màxima de 4 punts en cada lot, obtenint-se el resultat que hi figura a les
proposicions que s’adjunten a aquesta acta com un annex 1 formant part íntegra d’aquesta,
donant-se per reproduït aquí el seu contingut.
TERCER.- Atès que per al lot 1 d’aquest contracte, només s’han formulat tres ofertes, que els
criteris de valoració de les ofertes preestablerts per aquest lot són tots ells avaluables
automàticament, que els termes de les ofertes formulades per aquest lot són clars atès que
s’han fet seguint el model de proposició econòmica establert per aquest lot a l’annex I del plec
de clàusules administratives particulars regulador d’aquest contracte i verificat per part dels
membres de la Mesa que cap d’aquestes 3 empreses concorre en temeritat o anormalitat amb
aplicació d’allò establert a la clàusula 6.2 de l’esmentat plec, és per això que s’acorda PER
UNANIMITAT – sens perjudici que s’incorpori en l’expedient de referència informe tècnic emès
pel responsable d’aquest contracte a què es refereix la clàusula 5 de valoració de les ofertes
del lot 1, classificació i proposta d’adjudicació d’aquest lot del contracte a favor de la que resulti
la millor oferta relació qualitat – preu- REALITZAR EN AQUEST MATEIX ACTE LA PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ DEL LOT 1 D’AQUEST CONTRACTE, l’objecte del qual el constitueix la
prestació dels serveis de programació i producció de les activitats de la Festa Major d’Agost a
favor de la proposició presentada per l’ empresa NOMADREAMS amb NIF G64922305 atès
que n’ha resultat la seva oferta la millor oferta relació qualitat preu i a raó de les millores i
compromisos formulats en la seva proposició els quals, d’acord amb els criteris de valoració
establerts als plecs reguladors del contracte, han estat presos en consideració per a la seva
valoració.
QUART.- Atès que per al lot 2 d’aquest contracte només s’ha presentat una única oferta, els
membres integrants de la Mesa de Contractació ACORDEN PER UNANIMITAT REALITZAR
EN AQUEST MATEIX ACTE LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL LOT 2 D’AQUEST
CONTRACTE, l’objecte del qual el constitueix la prestació dels serveis de disseny i producció
d’actes pirotècnics de la Festa Major d’Agost Gran Xeringa i Castell de Focs, a favor de la
proposició presentada per l’empresa COETERS DRAGON S. COOP. V amb NIF F54652789
atès que és l’única empresa presentada i admesa a la licitació d’aquest lot i els termes de la
seva oferta són clars, que no requereixen últim examen pels serveis tècnics, i consegüentment,
n’ha resultat la seva oferta la millor oferta relació qualitat preu i a raó de les millores i
compromisos formulats en la seva proposició els quals, d’acord amb els criteris de valoració
establerts als plecs reguladors del contracte, han estat presos en consideració per a la seva
valoració.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquesta proposta d’adjudicació a tots els candidats i licitadors
presentats en aquesta licitació 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 6.1.10 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquesta
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contractació, termini durant el qual podran examinar les actuacions practicades a les
dependències del Departament Central de Contractació (abans ubicat a Plaça Assemblea
Catalunya, 9-12, 4a planta, 08911 Badalona, ara al carrer Francesc Layret, número 86-90, 2 a
planta, 08911 Badalona), en horari de 9h a 13h de dilluns a divendres, exclosos festius al
municipi i REQUERIR a les empreses NOMADREAMS amb NIF G64922305 i COETERS
DRAGON S. COOP. V amb NIF F54652789, en haver resultat proposades a l’ adjudicació dels
lots 1 i 2 d’aquest contracte respectivament perquè, d’acord amb l’article 150.2 de la LCSP i la
clàusula a a què s’ha fet abans referència, presentin a les dependències del Departament
Central de Contractació la documentació que es detalla a continuació, dins del termini dels 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-LES 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, per al lot 1,
facultarà a l’Ajuntament a requerir aquesta al següent classificat d’acord amb l’ordre en què
hagin quedat classificades les ofertes a resultes de l’emissió de l’informe tècnic per part del
responsable d’aquest contracte a què s’ha fet abans referència:
- Documentació acreditativa de la personalitat, capacitat i solvència a què feia referència el
licitador en la declaració responsable que va presentar – seguint el model de l’annex 3 d’aquest
plec - 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 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 1 i que en el moment que resultes
proposat per a l’adjudicació fos del seu interès).
- Com a solvència econòmica o financera:
- El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis en funció de les dates de
constitució o d’inici d’activitats de l’empresa ha de tenir un valor igual o superior a l’import
establert com a pressupost màxim de licitació (IVA exclòs) per al lot respecte del qual se
n’hagi resultat proposat a l’adjudicació. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any
el requeriment podrà ser proporcional.
- Com a solvència tècnica i/o professional:
- Documentació acreditativa de l’especialització que s’exigeix per a cadascun dels lots a la
clàusula 7.2 d’aquest plec.
- Indicació de la persona de l’empresa que actuarà com a interlocutor – responsable - en les
relacions amb aquesta Administració.
- La documentació acreditativa que l’empresa té experiència d’un mínim de 3 anys en el
servei de producció de programes d’activitats relacionats en l’àmbit de la cultura
- Els Currículums Vitae per tal d’acreditar que els professionals que es proposa adscriure a
l’execució d’aquest contracte també disposen del nombre d’anys mínim d’experiència a què
s’ha fet abans referència.
- 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.
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- Justificant de constitució a la Tresoreria Municipal de la garantia definitiva del contracte per un
import equivalent al 5% del preu d’adjudicació (IVA exclòs) establert per al lot del contracte
respecte del qual se n’hagi resultat proposat a l’adjudicació.
- 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.
SISÈ.- DONAR TRASLLAT de la documentació inclosa dins dels sobres 2 de les proposicions
presentades i admeses a la licitació del lot 1 d’aquest contracte al responsable del mateix a què
es refereix la clàusula 5 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest
contracte als efectes que n’efectuï la valoració de les ofertes presentades per aquest lot
incloses dins dels esmentats sobres d’acord amb els criteris que es preveuen per aquest lot a
la clàusula 6.2 de l’esmentat plec, verifiqui que no incorren en temeritat d’acord amb el que
disposa dita clàusula, n'efectuï la classificació de les ofertes i la proposta d’adjudicació del lot 1
d’aquest contracte.
SETÈ.- Contra els actes dictats en el decurs d’aquest procediment de contractació, els
interessats podran interposar recurs especial en matèria de contractació, entre d’altres.»
5.- En finalitzar l’acte de la Mesa de contractació abans assenyalat, s’aprecia pel Departament
Central de Contractació l’existència d’una incidència que afecta la Plataforma de Contractació
de la Generalitat de Catalunya que impossibilita la descàrrega dels arxius electrònics oberts a
dita sessió (el sobre 2 sortia com a pendent d’obertura).
6.- Després de creuar múltiples comunicacions amb la Plataforma i oferir dit organisme com a
única solució a la problemàtica, tornar a obrir (reobrir) els arxius electrònics, l’Ajuntament al
desembre de 2018 torna a convocar una altra sessió pública de la Mesa de Contractació als
efectes exposats. En dita sessió s’adopten els acords següents:
«PRIMER.- Per tal de RATIFICAR els acords adoptats en la sessió de la Mesa de Contractació
del proppassat 26/09/2018, s’acorda REOBRIR les ofertes econòmiques incloses en els
sobres/arxius electrònics 2 presentats per les empreses admeses a la licitació dels 2 lots en
què s’ha dividit l’objecte d’aquest contracte i que són les següents, per als lots que tot seguit
s’indiquen – sobres que ja es van obrir a la sessió del proppassat dia 26/09/2018 - llegint-ne en
veu alta el seu contingut, el qual s’adjunta a aquesta acta com un annex:
EMPRESES

NIF

LOT/S

PLANNING GENERAL D’ESPECTACLES SL

B59144824

1

NOMADREAMS

G64922305

1

RGB MUSIC SL

B17541509

1

COETERS DRAGONS S.COOP.V

F54652789

2

SEGON.- Atenent la CERTIFICACIÓ I CONFIRMACIÓ de l’acord anterior, DONAR TRASLLAT
de les ofertes econòmiques que s’han pogut descarregar en aquest acte de la Mesa de
Contractació al Departament promotor del contracte perquè n’emeti el corresponent informe
tècnic de valoració d’aquestes d’acord amb els criteris que es preveuen per aquest lot a la
clàusula 6.2 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest contracte,
verifiqui que no incorren en temeritat d’acord amb el que disposa dita clàusula, n'efectuï la
classificació de les ofertes i la proposta d’adjudicació pertinent per a la seva incorporació en
l’expedient administratiu de referència.»
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7.- En compliment de l’acord segon abans transcrit, s’ha incorporat en l’expedient l’informe
tècnic emès en la mateixa data pel cap del Departament d’Acció Cultural i la cap del Servei de
Cultura de valoració de les ofertes presentades per a cadascun dels lots d’aquest contracte.
8.- Les actes aixecades arran els dos actes de la Mesa de contractació es van publicar al perfil
de contractant de l’Ajuntament de Badalona en dates 19 i 21 de desembre de 2018,
respectivament.
9.- En data 7 de gener de 2019 es va comunicar la proposta d’adjudicació dels dos lots
d’aquest contracte a tots els candidats i licitadors presentats en aquesta licitació 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 de la 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 6.1.10 del plec de clàusules administratives
particulars regulador d’aquesta contractació, així com també als efectes, quant a les empreses
NOMADREAMS amb NIF G64922305 i COETERS DRAGON S. COOP. V amb NIF
F54652789, en haver resultat proposades a l’adjudicació dels lots 1 i 2 d’aquest contracte
respectivament perquè, d’acord amb l’article 150.2 de la LCSP i la clàusula a què s’ha fet abans
referència, presentin a les dependències del Departament Central de Contractació la
documentació relacionada a l’antecedent quart d’aquest document, dins del termini dels 10 dies
hàbils a comptar des del següent a la recepció de l’esmentada proposta d’adjudicació.
10.- Dins del termini d’audiència atorgat, no s’ha presentat cap al·legació i les dues empreses
proposades a l’adjudicació dels lots 1 i 2 del contracte de referència, han presentat dins del
termini màxim atorgat la documentació que se’ls ha requerit, constant aquesta dins l’expedient
de contractació de referència, donant-se aquí per reproduït el seu contingut.
11.- Quant al finançament d’aquest contracte, cal assenyalar que s’ha incorporat en l’expedient
de referència document comptable ARC de data 25/01/2019 per import de 39.456,00 euros (lot
1) i 8.199,99 euros (lot 2) amb els números d’operació 120192000001212/1 i
12019000001213/1, respectivament, amb càrrec a la partida pressupostària número 312200493347-22610 del pressupost municipal de l’exercici 2019 en pròrroga de l’exercici 2017 i que
aquest import correspon a la despesa que s’estima que se’n derivarà de l’execució dels dos lots
d’aquest contracte per enguany.
Quant a la despesa que se’n pugui derivar de l’execució d’ambdós lots per als futurs exercicis
que comprengui la seva execució així com també la seva prorroga, cas d’acordar-se aquesta, 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 de
conformitat amb el que preveu l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
12.- 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 la Intervenció municipal, essent informat favorablement per
l’interventor general en data 22 de febrer de 2019, segons consta acreditat documentalment en
l’expedient de referència.
Fonaments jurídics
1. Per a l’adjudicació d’aquest contracte, s’han complert els tràmits previstos en relació al
procediment obert, d’acord amb l’article 156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic ( en endavant, LCSP), i el que estableix el RD 817/2009, de 8 de maig.
2. A la vista de la tramitació assenyalada en els antecedents d’aquest document, s’escau
endegar els tràmits administratius per a l’adjudicació dels 2 lots d’aquest contracte que
estableix la LCSP 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.
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3. En aquest sentit, les empreses proposades a l’adjudicació dels dos lots d’aquest contracte
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 del Plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest contracte en
compliment de l’article 150.2 de la LCSP.
4. Quant al finançament d’aquest contracte, es reitera allò exposat en l’antecedent 11 d’aquest
document.
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 la Intervenció municipal, essent informat favorablement d’acord amb
l’exposat en el darrer antecedent d’aquest document.
6. L’ òrgan competent per resoldre aquest expedient és la Junta de Govern Local d’acord amb
el cartipàs municipal vigent, per delegació de l’alcalde segons Resolució de data 25 de juny de
2018 sens perjudici que aquest, atesa la urgència de l’actuació o les raons d’interès públic que
concorrin, pugui avocar les competències delegades donant-ne compte amb posterioritat dels
acords adoptats a l’esmentat òrgan col·legiat.
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 2n
tinent d’alcalde, regidor de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat la inclusió a l’ordre del
dia de la propera sessió de la Junta de Govern Local dels següents acords per a la seva ulterior
resolució, si s’escau:
PRIMER.- ADJUDICAR els 2 lots en què s’ha dividit l’objecte del contracte relatiu a la prestació
dels serveis de gestió i posada en pràctica de la Festa Major d’Agost a favor de les següents
proposicions per als lots que s’indiquen havent resultat les millors ofertes per aquests:
- PER AL LOT 1 D’AQUEST CONTRACTE, l’objecte del qual el constitueix la prestació dels
serveis de programació i producció de les activitats de la Festa Major d’Agost a l’empresa
NOMADREAMS amb NIF G64922305 atès que n’ha resultat la seva oferta la millor oferta
relació qualitat preu per aquest lot i a raó de les millores i compromisos formulats en la seva
proposició formulada per aquest els quals, d’acord amb els criteris de valoració establerts als
plecs reguladors del contracte, han estat presos en consideració per a la seva valoració i són
els següents:
Un preu per a la realització dels serveis objecte d’aquest lot del contracte atenent la seva
durada inicial establerta en 2 anys de 65.218,00 euros, IVA exclòs.
L’import de l’IVA a suportar per l’Administració, al tipus del 21%, és de 13.695,78 €.
Ofereix la presència de 3 artistes o grups musicals que han publicat obra nova en els darrers
anys.
Es compromet a realitzar el muntatge i desmuntatge del material tècnic i d’infraestructures
necessari per portar a terme les activitats en un termini d’1 dia.
- PER AL LOT 2 D’AQUEST CONTRACTE, l’objecte del qual el constitueix la prestació dels
serveis de disseny i producció d’actes pirotècnics de la Festa Major d’Agost Gran Xeringa i
Castell de Focs a l’ empresa COETERS DRAGON S. COOP. V amb NIF F54652789, atès que
és l’ única empresa presentada i admesa a la licitació d’aquest lot i els termes de la seva oferta
són clars, que no requereixen últim examen pels serveis tècnics, i consegüentment, n’ha
resultat la seva oferta la millor oferta relació qualitat preu i a raó de les millores i compromisos
formulats en la seva proposició els quals, d’acord amb els criteris de valoració establerts als
plecs reguladors del contracte, han estat presos en consideració per a la seva valoració i són
els següents:
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Un preu per a la realització dels serveis objecte d’aquest lot del contracte atenent la seva
durada inicial establerta en 2 anys de 13.553,71 euros, IVA exclòs.
L’import de l’IVA a suportar per l’Administració, al tipus del 21%, és de 2.846,27€.
Ofereix la realització d’un castell de focs amb :
- 945 segons de duració
- 60 conjunts d’efectes diferents ordenats progressivament
- 97 seqüencies
- 1.497 sul·linies
- 1.997 unitats
- 4.216 efectes
- 6.213 articles pirotècnics
SEGON.- ATENDRE la despesa que s’estima que se’n derivi de l’execució dels dos lots
d’aquest contracte per a l’any 2019, per un import de 39.456,00 euros (lot 1) i 8.199,99 euros
(lot 2) amb els números d’operació 120192000001212/1 i 12019000001213/1, respectivament,
amb càrrec a la partida pressupostària número 31220049-3347-22610 del pressupost municipal
de l’exercici 2019 en pròrroga de l’exercici 2017.
SOTMETRE la despesa que se’n pugui derivar de l’execució d’ambdós lots per als futurs
exercicis que comprengui la seva execució així com també la seva prorroga, cas d’acordar-se
aquesta, 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 de conformitat amb el que preveu l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució a tots els candidats i licitadors amb els detall de
recursos que poden interposar així com també al cap del Departament d’Acció Cultural, a la cap
del Servei de Cultura, i als Departaments de Tresoreria i Intervenció Municipals.
QUART.- REQUERIR a les empreses NOMADREAMS amb NIF G64922305 i COETERS
DRAGON S. COOP. V amb NIF F54652789 perquè signin els contractes corresponents als dos
lots en què s’ha dividit el seu objecte en un termini no superior a 5 dies, un cop transcorregut el
termini dels 15 dies hàbils següents a la tramesa de la notificació de l’adjudicació a que es
refereix l’acord precedent.
CINQUÈ.- PUBLICAR l’adjudicació d’aquest contracte així com també la seva formalització al
Perfil de contractant d’aquesta corporació.
SISÈ.- Contra la present resolució els interessats podran deduir el recurs especial en matèria
de contractació regulat als articles 44 i següents de la LCSP.
En conseqüència, en atenció als fets i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent i d’acord amb el que preveu la Resolució de l’alcalde de 25 de juny de
2018, sobre l’impuls de les actuacions municipals, dono plena conformitat al seu contingut, la
valido plenament i n’ordeno la seva inclusió en l’ordre del dia de la propera i immediata sessió de
la Junta de Govern Local que es dugui a terme, per al seu debat i aprovació, si s’ 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 als candidats o licitadors amb la
relació de recursos que poden interposar i als departaments municipals a què s’ha fet
referència, per al seu coneixement i efectes.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3
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Àmbit de Govern i Territori
3. Aprovar definitivament 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 PGM a l'àmbit del Gorg de Badalona.
Antecedents
1. En data 20 de desembre de 2017 el Sr. R.C.M., en la seva condició de President de la Junta
de Compensació del Polígon d’Actuació Urbanística delimitat al Pla de Millora Urbana del
Sector Únic de la Modificació puntual del Pla General Metropolità, va presentar per a la seva
aprovació per part de l’Ajuntament el Projecte de Reparcel·lació de les finques incloses dins
l’esmentat àmbit d’actuació.
2. Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 22 de gener de 2018 es va aprovar
inicialment el Projecte de Reparcel·lació de l’esmentat àmbit, i s’atorgà un termini d’un mes
d’informació pública d’acord amb l’article 119.2 c) de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
3. Durant el tràmit d’informació pública, els Srs. A.G.V, F.L.M. i G.V.Z. van presentar
al·legacions en el sentit de demanar que se’ls reconegui el dret a ser reallotjades.
Havent donat trasllat dels esmentats escrits a la Junta de Compensació, per acord de
l’assemblea general de la Junta de Compensació de data 18 de juliol de 2018 es van estimar
les al·legacions presentades i, en conseqüència incorporar aquestes persones com a titulars
del dret a reallotjament en el projecte de reparcel·lació, així com valorar el cost d’extinció del
dret arrendatici, o actualitzar-ne la valoració ja continguda al projecte de reparcel·lació aprovat
inicialment, en base a la documentació aportada.
4. Finalitzat el tràmit d’informació pública, el Projecte va ser informat favorablement per
l’arquitecte del Departament de Gestió Urbanística en data 30 de juliol de 2018.
5. Vista la diligència de la Cap del departament de Contractes i Tramitació Administrativa, el
Projecte d’urbanització del Sector únic de la MPPGM a l’àmbit del Gorg de Badalona (carrers
Indústria, Antoni Bori, Progrés, Tortosa i passatge José Mª de Pereda) va quedar aprovat
definitivament amb efectes de data 13 de juny de 2018.
Fonaments de dret
1) D’acord amb l’article 119.2 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, l’aprovació inicial i la
definitiva del projecte de reparcel·lació corresponen a l’administració actuant.
2) L’article 125.5 del Reglament de la Llei d’Urbanisme estableix que l’aprovació definitiva del
projecte d’urbanització ha de ser prèvia o simultània a la del projecte de reparcel·lació.
3) Vist l’article 151 a) del Reglament de la Llei d’Urbanisme, l’eficàcia del projecte de
reparcel·lació i el seu accés al Registre de la Propietat requereix la notificació de la seva
aprovació definitiva a totes les persones titulars interessades.
Vist l’exposat, a criteri de la sotasignat procedeix aprovar definitivament 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.
4) 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 l’Àmbit de
Govern i Territori, en exercici de les competències que li han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia de l’Ajuntament mitjançant resolució de 25 de juny de 2018,
proposi a la Junta de Govern Local, seguint l’informe de la Tècnica Superior en Dret del
Departament de Gestió Urbanística, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Estimar les al·legacions presentades pels Srs. A.G.V, F.L.M. i G.V.Z. en el sentit de
reconeixe’ls-hi el dret a ser reallotjades. El projecte de reparcel·lació sotmès a aprovació
incorpora aquestes persones com a titulars del dret a reallotjament, i valora el cost d’extinció
del dret arrendatici o n’actualitza la valoració ja continguda al projecte de reparcel·lació aprovat
inicialment, en base a la documentació aportada.
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SEGON.- Aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació de les finques incloses dins
l’àmbit del 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 (carrers
Indústria, Antoni Bori, Progrés, Tortosa i passatge José Mª de Pereda).
TERCER.- Notificar el present acord a tots els interessats i procedir a la seva publicació en la
forma prevista a l’art. 111 en la seva remissió al 108 del Reglament de Gestió Urbanística, que
haurà d’ésser al BOP, al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i en un diari de difusió corrent a
Badalona.
QUART.- El present acord posa fi a la via administrativa d’acord amb el que estableix l’article
2.2.b) del Reglament 1093/1997 sobre Inscripció al Registre de la Propietat d’Actes de
Naturalesa Urbanística.
QUART.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i
de conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el
termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació.
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la recepció de la
seva notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu,
davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent a aquell en què rebi la seva notificació, si aquesta fos expressa; si
no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent a la que es produís la
desestimació presumpta del recurs.
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3
Proposicions urgents
No se’n va presentar cap.
Precs i preguntes
No se’n va produir cap.
Final
La Presidència dona per acabada la sessió a les deu hores i cinc minuts, de la qual com
secretari general, dono fe.
Vist i plau
La 1a. tinent d’alcaldia

El secretari general

Teresa González Moreno

Isidre Martí i Sardà
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