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

18/2019
Junta de Govern Local
Ordinària
13 de maig de 2019
10:00
Acta

A la Sala de la tercera planta de l’edifici El Viver, a 13 de maig de 2019, es reuneix la Junta de
Govern Local en primera convocatòria.
ASSISTENTS:
Jordi Subirana Ortells
Rubén Guijarro Palma
Blas García Vaquero
Isidre Martí Sardà
Julián Alamo Guijarro

Regidor (2n tinent d’alcaldia) PDiU
que assumeix la Presidència
de la Junta
Regidor (3r tinent d’alcaldia)
PSC
Regidor (4r tinent d’alcaldia)
PSC
Secretari general
Interventor

Excusen la seva absència el regidor/a:
Alejandro Pastor López
Teresa González Moreno

Alcalde
Regidora

PSC
PSC

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 17 corresponent a la sessió ordinària del dia 6 de maig de 2019.
2. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00005430G :
Adjudicar l’execució de les Obres a l’empresa de Reparació de la Masia Ca l’Andal, en les
condicions de la seva oferta, per un preu total iva inclòs de 113.102,12€.
3. Servei de Projectes i Control d'Obres. Expedient: 2019/00002078X :
Aprovar inicialment el Projecte per la Formació d’una parada d’autobús i reestructuració de
l’aparcament de vehicles a l´Hospital Germans Trias i Pujol, amb un import total del pressupost
de 145.299,26€ i previst en el pressupost municipal amb aplicació a la partida
20324000/1533/60100000.
4. Servei de Projectes i Control d'Obres. Expedient: 2019/00007155G :
Aprovar inicialment el Projecte d’adaptació de les instal·lacions d’enllumenat públic amb
làmpades de vapor de mercuri del Municipi de Badalona, L’import total del pressupost del
Projecte és de 803.231,83 €. L’objecte que conté està previst en el pressupost municipal amb
aplicació a les partides 20443110/1650/63300 i 20443110/1650/63307.
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5. Servei de Projectes i Control d'Obres. Expedient: 2019/00009354H :
Aprovar inicialment el Projecte per la substitució de fusteries i persianes de les finestres de
l’escola Baldiri Reixac. El pressupost del projecte és de 271.574,59€ i l’informe de supervisió
assenyala que els treballs estan previstos al pressupost municipal a l’aplicació
30036000/3231/63200000 del pressupost municipal vigent, subvencionat per la Diputació de
Barcelona.

6. Departament Central de Contractació. Expedient: 2019/00000735J :
Donar compte de la Resolució de l’Alcalde de data 28 de març de 2019 relativa a
l‘APROVACIÓ de la licitació del contracte de patrocini al club de futbol Badalona, per a la difusió
de l’esport del futbol i dels valors associats a la seva pràctica i alhora a col·laborar en publicitar i
fer difusió de la marca “Badalona és futur” o la marca que en cada moment determini l’ajuntament
de Badalona, i de les campanyes institucionals de l’ajuntament de Badalona, i procedir a
l’obertura del procediment d’adjudicació negociat sense publicat amb tramitació ordinària de
conformitat amb l’article 168.a) 2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector
públic.
7. Departament Central de Contractació. Expedient: 2019/00000735J :
Donar compte de la Resolució de l’Alcalde de data 11 de abril de 2019 relativa a
l’ADJUDICACIÓ del contracte de patrocini per a la difusió de la marca “Badalona és futur” i
altres accions publicitàries de l’esmentat Ajuntament de conformitat amb les condicions del
plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’aquest contracte pel termini de 1 any a
comptar de l’ endemà de la data de la seva formalització – amb possibilitat de pròrroga d’un
any mes- a favor de la proposició presentada per l’empresa Club de Futbol Badalona, pel
preu anual de 99.220,00 euros (IVA inclòs al tipus del 21%), a raó de 82.000 euros el valor
base del contracte i 17.220 euros en concepte d’IVA al tipus indicat.

Proposicions urgents

Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta número 17 corresponent a la sessió ordinària del dia 6 de maig de 2019.
Per la presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió ordinària del dia 6 de
maig de 2019, la qual s’aprova per unanimitat.
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2. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa Expedient: 2019/00005430G :
Adjudicar l’execució de les Obres a l’empresa de Reparació de la Masia Ca l’Andal, en les
condicions de la seva oferta, per un preu total iva inclòs de 113.102,12€.

Identificació de l’expedient
Tipus de resolució
Expedient
Òrgan que resol
Caràcter de la resolució
Ref. Addicional
Proc. d’adjudicació
Tramitació
Objecte del contracte
Import adjudicació

: Adjudicació del contracte
: 40729072CNTCOBOB2018/000010 // 2019/000004217X
: Junta de Govern Local
: exhaureix la via administrativa.
: 32/C2/18
: CNT COBOB CNT Obres Obert
: ordinària
: Obres de Reparació de la Masia Ca l’Andal
: 363.757,58€

Antecedents
1. Per resolució de la Junta de Govern Local de data 05.11.2018, es va aprovar l’expedient de
contractació de referència i la despesa corresponent a aquesta licitació, segons es detalla:
Pressupost màxim de licitació IVA exclòs
IVA del Pressupost de licitació
Import de l’IVA del pressupost de licitació
Preu total licitació amb IVA inclòs

108.362,53€
21%
22.756,13€
131.118,66€

2. En aquesta licitació, pel procediment Obres Obert, amb tramitació ordinària, s’han seguit tots
els tràmits de publicitat assenyalats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en la
legislació administrativa aplicable al cas.
3. La Mesa de Contractació es va constituir en primera sessió en data 19/12/2018 va obrir les
ofertes, en sessió pública, de les empreses acreditades en la licitació, segons Registre de
Pliques. Les empreses i ofertes presentades van ser sis, totes elles van presentar la paraula
clau per obrir els sobres digitals i que són:
LICITADORS:
BERGAVIA OBRES SL
SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS SL
GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS
SOSTENIBLES SL
INFRAESTRUCTURES COSER SL
MON VERTICAL SLU
TEKNIFICA GRUP SL

OFERTA AMB IVA
121.284,73€
106.568,44€
124.325,24€

millores
Presentades
Presentades
Presentades

120.412,91€
113.102,12
117.491,93

Presentades
Presentades
presentades

Atès que la majoria de les empreses licitadores havien de esmenar la documentació presentada,
es va donar el termini per a la presentació de la documentació així com es va donar trasllat de
tota la documentació als tècnic municipals i es va convocar en segona sessió en data 06/02/2019
per tal de presentar la proposta d’adjudicació i amb el següent classificació de les ofertes:
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Empresa

Puntuació total(sobre 100)

MON VERTICAL SLU

100,00

TEKNIFICA GRUP SL

82,94

INFRAESTRUCTURES COSER SL

71,60

BERGAVIA OBRES SL

68,21

GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES SL 56,39
SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS SL

30,00

Vistes les proposicions presentades i admeses, i atès que segons les condicions establertes tant
en els plecs tècnics i administratiu, la mesa de contractació proposa l’adjudicació del contracte a
favor de l’empresa que ha presentat l’oferta més avantatjosa per a l’ajuntament, que és:
Interessat
NIF
Import total oferta iva inclòs
MON VERTICAL SLU
B61048336
113.102,12€
5. La proposta d’adjudicació s’ha comunicat a tots els candidats i licitadors en tràmit d’audiència.
Al licitador proposat com adjudicatari, a més, se l’ha requerit per a la presentació de la
documentació justificativa del compliment de les seves obligacions tributàries, de seguretat social
i envers l’ajuntament, així com la constitució de la garantia definitiva i demès documentació
relacionada al plec de clàusules administratives particulars.
6. Presentada l’esmentada documentació per l’empresa en temps i forma s’ha fiscalitzat
l’expedient i la intervenció municipal en data 29/04/2019 ha autoritzat la despesa objecte del
present contracte amb càrrec a la següent aplicació pressupostària del Pressupost Municipal de
Despeses vigent:
Aplicació pressupostària

Id. Operació

Núm. Operació

Import

2018 N 20324000 9208 63200000

RC

12018000013005

131.118,66

2019 N 20324000 9208 63200000

ARC

12019000009114

113.102,12

Fonaments de dret
1. El procediment seguit ha complert els tràmits previstos als articles 157 i següents de la Llei de
Contractes del Sector Públic, en relació a la seva adjudicació, mitjançant procediment obert i
licitació electrònica.
2. També s’han acomplert les previsions de l’article 150 de l’esmentada Llei, en relació amb la
classificació de les ofertes presentades, requeriment de documentació i adjudicació del contracte
al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.
Per tant, procedeix dictar l’adjudicació del contracte, notificar-la i donar-li la publicitat
reglamentàriament establerta.
3. L’òrgan competent per resoldre aquesta adjudicació és el mateix que va aprovar l’expedient i
la despesa el qual, d’acord amb el que preveu la disposició addicional segona del Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, en relació amb el cartipàs municipal vigent, és la Junta de
Govern Local, per delegació de l’alcaldia, conforme les previsions de la Resolució de 25 de juny
de 2018.
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, la Junta de
Govern ACORDA:
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PRIMER. Adjudicar l’execució de les Obres de Reparació de la Masia Ca l’Andal, a l’empresa
MON VERTICAL, SL, amb NIF B61048336, en les condicions de la seva oferta, per un preu
total iva inclòs de 113.102,12€, més millores amb subjecció estricta al que disposa el Plec de
Clàusules Administratives Particulars que regeixin la licitació i el contracte i tota la
documentació tècnica aprovada a l’efecte.
La despesa derivada d’aquest contracte, segons fiscalització i informe favorable de la
Intervenció Municipal, haurà de ser aplicada amb càrrec a la següent aplicació pressupostària
del Pressupost Municipal de Despeses vigent:
Aplicació pressupostària

Id. Operació

Núm. Operació

Import

2018 N 20324000 9208 63200000 RC

12018000013005

131.118,66

2019 N 20324000 9208 63200000 ARC

12019000009114

113.102,12

SEGON. Publicar aquesta resolució en els termes reglamentàriament establerts i notificar-la
simultàniament als candidats i licitadors perquè en tinguin coneixement.
TERCER. Facultar al Regidor d’Àmbit de Govern i Territori perquè, en nom i representació de
l’Ajuntament, signi el corresponent contracte d’obres i comunicar a l’adjudicatari que, aquest
contracte es formalitzarà en document administratiu davant de la secretària general d’aquesta
corporació, en un termini màxim de 10 dies hàbils, comptats des de que se remeti la notificació
d’aquesta resolució d’adjudicació a tots els licitadors.
QUART. Contra aquesta resolució, que és immediatament executiva i exhaureix la via
administrativa, podeu formular recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha
dictat dintre del termini d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la recepció d’aquesta
notificació, o, si escau, des del dia següent al de la seva publicació en la forma legalment
establerta, conforme a les previsions de l'article 123 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Alternativament, podeu formular recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós
administratiu de Barcelona competent, dintre del termini de dos mesos, comptats a partir del dia
següent al de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que preveuen els articles 8 i 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora d'aquesta jurisdicció. Aquest recurs no es podrà
interposar mentre no s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del
recurs de reposició potestatiu prèviament formulat.
Tanmateix, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu convenient i que
legalment correspongui.
La interposició de qualsevol dels recursos, però, no paralitza, per si mateixa, l'acció
administrativa perquè l'acte administratiu notificat sigui efectiu, llevat que així ho acordi l'òrgan
jurisdiccional o administratiu competent.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3
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3. Servei de Projectes i Control d'Obres Expedient: 2019/00002078X :
Aprovar inicialment el Projecte per la Formació d’una parada d’autobús i reestructuració
de l’aparcament de vehicles a l´Hospital Germans Trias i Pujol, amb un import total del
pressupost de 145.299,26€ i previst en el pressupost municipal amb aplicació a la partida
20324000/1533/60100000.

Fets
El Servei de Servei de Manteniment d’Espais Públics ha presentat per a la seva aprovació un
Projecte de Formació d’una parada d’autobús i reestructuració de l´aparcament de vehicles a
l’Hospital Germans Trias i Pujol .
L’esmentat Projecte ha estat redactat per l'arquitecte
de la societat
municipal Engestur per encàrrec del Departament de Manteniment de Via Pública del Servei de
Manteniment d’Espais Públic de l´ajuntament de Badalona i el pressupost total és d’import
145.299,26€ (valor estimat d’import 120.082,04€ i IVA aplicable de 25.217,22€). D’aquest
import 144.210,26€ corresponent a l’execució de obres (valor estimat de 119.182,04€ i
25.028,22€ d’IVA) i 1.089,00€ són per la coordinació de Seguretat i Salut (valor estimat de
900,00€ i 189,00€ d’IVA) .
L’objecte que conté aquest Projecte està previst en el pressupost municipal amb aplicació a la
partida 20324000/1533/60100000.
L’informe de supervisió/ verificació que ha presentat el Servei de Manteniment d’Espais Públics
de l’Àrea d’Espais Públics i Mobilitat, a l'empara de l’article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix l’objecte del Projecte com a obres
ordinàries de reforma necessàries per fer la formació de la parada i els treballs complementaris
de reestructuració dels accessos i l’aparcament de l’Hospital en aquest punt .
Tota la documentació tècnica presentada ha estat informada favorablement a efectes de la seva
aprovació ja que s’ajusta a les previsions normatives i de documentació, la qual inclou
memòria, pressupost integrat per estat d’amidament, 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, prescrit en el RD1627/1997, de 24 d’octubre.
L’informe jurídic que consta a l’expedient, a la vista de l’informe tècnic i del contingut dels
documents presentats, 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
Definida la documentació tècnica presentada com a Projecte, els tràmits d’aprovació són els que
estan previstos 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: aprovació inicial per l’òrgan competent,
que es determina en funció de la quantia del pressupost, informació pública per termini de
TRENTA DIES i aprovació definitiva la qual podrà ser automàtica si així queda recollit a la
resolució inicial amb, si s’escau, informe de conformitat del Servei competent per a la supervisió
dels Projectes.
La competència per a l’aprovació de Projectes d’obres ordinàries locals, sempre que aquestes
estiguin previstes en el pressupost municipal, d’acord amb l’article 53.1 apartat p) del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon a l’alcalde el qual l’ha delegat en la
Junta de Govern Local, quan l’import és superior a 80.00€, en resolució de data 25 de juny de
2018.
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Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, la Junta de
Govern ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment el Projecte per la Formació d’una parada d’autobús i
reestructuració de l’aparcament de vehicles a l´Hospital Germans Trias i Pujol, redactat per
l'arquitecte
de la societat municipal Engestur per encàrrec del
Departament de Manteniment de Via Pública del Servei de Manteniment d’Espais Públic de
l’ajuntament de Badalona. L’import total del pressupost del Projecte és de 145.299,26€ (valor
estimat d’import 120.082,04€ i IVA aplicable de 25.217,22€). D’aquest import 144.210,26€
corresponent a l’execució de obres (valor estimat de 119.182,04€ i 25.028,22€ d’IVA) i
1.089,00€ són per la coordinació de Seguretat i Salut (valor estimat de 900,00€ i 189,00€ d’IVA)
.L’objecte que conté està previst en el pressupost municipal amb aplicació a la partida
20324000/1533/60100000.
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, en relació al previst a l’article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic. han estat informats favorablement.
SEGON. Sotmetre el Projecte a informació pública pel termini de TRENTA DIES 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.
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
TERCER. Manifestar que, en compliment del que estableix la Segona circular de la Secretaria
General d’aquest ajuntament de data 3/10/2018, sobre el peu de recursos de les notificacions
dels actes administratius i dels propis actes que han de ser objecte de publicació, contra aquest
acte administratiu de tràmit, que no decideix directa o indirectament el fons de l’assumpte, no
determina la impossibilitat de continuar el procediment ni produeix indefensió o perjudici
irreparable a drets i interessos legítims, NO procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3
4. Servei de Projectes i Control d'Obres Expedient: 2019/00007155G :
Aprovar inicialment el Projecte d’adaptació de les instal·lacions d’enllumenat públic amb
làmpades de vapor de mercuri del Municipi de Badalona. L’import total del pressupost
del Projecte és de 803.231,83 €. L’objecte que conté està previst en el pressupost
municipal amb aplicació a les partides 20443110/1650/63300 i 20443110/1650/63307.
Fets
La Unitat d’Enllumenat i Companyies del Servei d’Espais Públics ha presentat per a la seva
aprovació un Projecte d'adaptació de les instal·lacions d’enllumenat públic amb làmpades de
vapor de mercuri al Municipi de Badalona.
L’esmentat Projecte ha estat redactat per
per encàrrec de la Unitat
d’enllumenat i Companyies del Servei d’Espais Públics i el pressupost total és d’import
803.231,83€ (valor estimat d’import 663.827,95€ i IVA aplicable de 139.403,88€). D’aquest
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import 503.231,83€ corresponent a l’execució del LOT 1, format pels quadres dels sectors 1 i 2,
Sector 1: correspon als barris, Casagemes, Bufalà, Guixeres i Pomar Baix, Sector 2: correspon
als barris Montigalà, Sistrells, Nova Lloreda, Lloreda, Puigfred, Progres i Raval (valor estimat
de 415.894,07€ i 87.337,76€ d’IVA) i 300.000,00€ corresponent a l’execució del LOT 2, el
formen els quadres del sector 3 que correspon als barris La Salut, Artigues, Gorg, Congres,
Sant Roc Sant Joan de Llefià (valor estimat de 247.933,88€ i 52.066,12€ d’IVA)
L’objecte que conté aquest Projecte està previst en el pressupost municipal amb aplicació a les
partides 20443110/1650/63300 i 20443110/1650/63307.
L’informe de supervisió/ verificació que ha presentat Unitat d’enllumenat i Companyies del Servei
d’Espais Públics , a l'empara de l’article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, defineix l’objecte del Projecte com el definir l’actuació en varies zones de la
ciutat de Badalona on estan ubicats punts de llum làmpades de Vapor de Mercuri d’alta pressió
(en endavant, VM), quantificant i valorant la seva substitució, en base a estudis luminotècnics.
Tota la documentació tècnica presentada ha estat informada favorablement a efectes de la seva
aprovació ja que s’ajusta a les previsions normatives i de documentació, la qual inclou
memòria, pressupost integrat per estat d’amidament, 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, prescrit en el RD1627/1997, de 24 d’octubre.
L’informe jurídic que consta a l’expedient, a la vista de l’informe tècnic i del contingut dels
documents presentats, 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
Definida la documentació tècnica presentada com a Projecte, els tràmits d’aprovació són els que
estan previstos 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: aprovació inicial per l’òrgan competent,
que es determina en funció de la quantia del pressupost, informació pública per termini de
TRENTA DIES i aprovació definitiva la qual podrà ser automàtica si així queda recollit a la
resolució inicial amb, si s’escau, informe de conformitat del Servei competent per a la supervisió
dels Projectes.
La competència per a l’aprovació de Projectes d’obres ordinàries locals, sempre que aquestes
estiguin previstes en el pressupost municipal, d’acord amb l’article 53.1 apartat p) del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon a l’alcalde el qual l’ha delegat en la
Junta de Govern Local, quan l’import és superior a 80.00€, en resolució de data 25 de juny de
2018.
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, la Junta de
Govern ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment el Projecte d’adaptació de les instal·lacions d’enllumenat públic
amb làmpades de vapor de mercuri del Municipi de Badalona, redactat per
per encàrrec de la Unitat d’enllumenat i Companyies del Servei d’Espais Públics. L’import
total del pressupost del Projecte és de 803.231,83€ (valor estimat d’import 663.827,95€ i IVA
aplicable de 139.403,88€). D’aquest import 503.231,83€ corresponent a l’execució del LOT 1,
format pels quadres dels sectors 1 i 2, Sector 1: correspon als barris, Casagemes, Bufalà,
Guixeres i Pomar Baix, Sector 2: correspon als barris Montigalà, Sistrells, Nova Lloreda,
Lloreda, Puigfred, Progres i Raval (valor estimat de 415.894,07€ i 87.337,76€ d’IVA) i
300.000,00€ corresponent a l’execució del LOT 2, el formen els quadres del sector 3 que
correspon als barris La Salut, Artigues, Gorg, Congres, Sant Roc Sant Joan de Llefià (valor
estimat de 247.933,88€ i 52.066,12€ d’IVA). L’objecte que conté està previst en el pressupost
municipal amb aplicació a les partides 20443110/1650/63300 i 20443110/1650/63307.
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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, en relació al previst a l’article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic. han estat informats favorablement.
SEGON. Sotmetre el Projecte a informació pública pel termini de TRENTA DIES 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.
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
TERCER. Manifestar que, en compliment del que estableix la Segona circular de la Secretaria
General d’aquest ajuntament de data 3/10/2018, sobre el peu de recursos de les notificacions
dels actes administratius i dels propis actes que han de ser objecte de publicació, contra aquest
acte administratiu de tràmit, que no decideix directa o indirectament el fons de l’assumpte, no
determina la impossibilitat de continuar el procediment ni produeix indefensió o perjudici
irreparable a drets i interessos legítims, NO procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3
5. Servei de Projectes i Control d'Obres Expedient: 2019/00009354H :
Aprovar inicialment el Projecte per la substitució de fusteries i persianes de les finestres
de l’escola Baldiri Reixac. El pressupost del projecte és de 271.574,59€ i l’informe de
supervisió assenyala que els treballs estan previstos al pressupost municipal a l’aplicació
30036000/3231/63200000 del pressupost municipal vigent, subvencionat per la Diputació
de Barcelona.
Fets
El Departament d’Equipaments Educatius ha presentat per a la seva aprovació el Projecte per
la substitució de fusteries i persianes de les finestres de l’escola Baldiri Reixac. El pressupost
del projecte és de 271.574,59€ (valor estimat d’import 224.441,81€ i IVA aplicable de
47.132,78€).
l’informe de supervisió assenyala que els treballs estan previstos al pressupost municipal a
l’aplicació 30036000/3231/63200000 del pressupost municipal vigent, subvencionat per la
Diputació de Barcelona.
L’informe de supervisió que ha presentat el Departament d’Equipaments Educatius, a l'empara
de l’article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix
l’objecte del Projecte com a obres de substitució de fusteries i persianes de les finestres de
l’escola Baldiri Reixac
Tota la documentació tècnica presentada ha estat informada favorablement a efectes de la seva
aprovació ja que s’ajusta a les previsions normatives i de documentació, la qual inclou
memòria, pressupost integrat per estat d’amidament, 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, prescrit en el RD1627/1997, de 24 d’octubre.
L’informe jurídic que consta a l’expedient, a la vista de l’informe tècnic i del contingut dels
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documents presentats, 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
Definida la documentació tècnica presentada com a Projecte, els tràmits d’aprovació són els que
estan previstos 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: aprovació inicial per l’òrgan competent,
que es determina en funció de la quantia del pressupost, informació pública per termini de
TRENTA DIES i aprovació definitiva la qual podrà ser automàtica si així queda recollit a la
resolució
inicial amb, si s’escau, informe de conformitat del Servei competent per a la supervisió dels
Projectes.
La competència per a l’aprovació de Projectes d’obres ordinàries locals, sempre que aquestes
estiguin previstes en el pressupost municipal, d’acord amb l’article 53.1 apartat p) del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon a l’alcalde el qual l’ha delegat a la
Junta de Govern Local, quan l’import és superior a 80.00€, en resolució de data 25 de juny de
2018.
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, la Junta de
Govern ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment el Projecte per la substitució de fusteries i persianes de les
finestres de l’escola Baldiri Reixac. El pressupost del projecte és de 271.574,59€ (valor estimat
d’import 224.441,81€ i IVA aplicable de 47.132,78€) i l’informe de supervisió assenyala que els
treballs estan previstos al pressupost municipal a l’aplicació 30036000/3231/63200000 del
pressupost municipal vigent, subvencionat per la Diputació de Barcelona.
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, en relació al previst a l’article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic. han estat informats favorablement.
SEGON. Sotmetre el Projecte a informació pública pel termini de TRENTA DIES 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.
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
TERCER. Manifestar que, en compliment del que estableix la Segona circular de la Secretaria
General d’aquest ajuntament de data 3/10/2018, sobre el peu de recursos de les notificacions
dels actes administratius i dels propis actes que han de ser objecte de publicació, contra aquest
acte administratiu de tràmit, que no decideix directa o indirectament el fons de l’assumpte, no
determina la impossibilitat de continuar el procediment ni produeix indefensió o perjudici
irreparable a drets i interessos legítims, NO procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3
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6. Departament Central de Contractació Expedient: 2019/00000735J :
Donar compte de la Resolució de l’Alcalde de data 28 de març de 2019 relativa a
l’APROVACIÓ de la licitació del contracte de patrocini al club de futbol Badalona, per a la
difusió de l’esport del futbol i dels valors associats a la seva pràctica i alhora a col·laborar
en publicitar i fer difusió de la marca “Badalona és futur” o la marca que en cada moment
determini l’ajuntament de Badalona, i de les campanyes institucionals de l’ajuntament de
Badalona, i procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació negociat sense publicat
amb tramitació ordinària de conformitat amb l’article 168.a) 2 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de contractes del sector públic.
L’alcalde de la corporació va dictar en data 28 de març de 2019, una Resolució la part
dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
«PRIMER. AVOCAR la delegació de competències efectuada per decret de l’alcaldia de data
25/06/2018 en favor de la Junta de Govern Local només als efectes de resoldre aquest expedient
relatiu la contractació de patrocini al club de futbol Badalona, per a la difusió de l’esport del futbol i
dels valors associats a la seva pràctica i alhora a col·laborar en publicitar i fer difusió de la marca
“Badalona és futur” o la marca que en cada moment determini l’ajuntament de Badalona, i de les
campanyes institucionals de l’ajuntament de Badalona.
SEGON. APROVAR l’expedient de contractació indexat amb els números 8/NEG2/19, TAO 735J,
per procedir a la contractació de patrocini al club de futbol Badalona, per a la difusió de l’esport del
futbol i dels valors associats a la seva pràctica i alhora a col·laborar en publicitar i fer difusió de la
marca “Badalona és futur” o la marca que en cada moment determini l’ajuntament de Badalona, i
de les campanyes institucionals de l’ajuntament de Badalona, mitjançant procediment negociat
sense publicitat per raons d’exclusivitat tècnica amb un valor estimat del contracte de 180.400,00
euros a raó de 82.000 euros de l’any de vigència del contracte; 82.000 euros del possible any de
pròrroga, i de l’import justificat com possible eventual modificació contractual de 16.400 euros,
atenent el màxim legal establert del 20% de l’import inicial del contracte, pressupost base de
licitació de es de 99.220,00 euros (IVA inclòs al tipus del 21%), a raó de 82.000 euros el valor base
del contracte i 17.220 euros en concepte d’IVA al tipus indicat.
TERCER. APROVAR la licitació del contracte de patrocini al club de futbol Badalona, per a la
difusió de l’esport del futbol i dels valors associats a la seva pràctica i alhora a col·laborar en
publicitar i fer difusió de la marca “Badalona és futur” o la marca que en cada moment determini
l’ajuntament de Badalona, i de les campanyes institucionals de l’ajuntament de Badalona, i
procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació negociat sense publicat amb tramitació
ordinària de conformitat amb l’article 168.a) 2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes
del sector públic.
QUART. LA DESPESA derivada d’aquesta contractació durant el present exercici de 2019 es
finançarà amb càrrec a la partida número 20105011/4913/22602 (Patrocini Ciutat de Badalona)
del Pressupost Municipal vigent. L’import de la despesa derivada durant el present exercici, en
el supòsit que el contracte de patrocini entri en vigor el dia 15 d’abril, seria de 64.493,00 (IVA
inclòs).
SOTMETRE el finançament del contracte, atenent que l’ inici de la seva vigència s’ha previst en el
proper exercici econòmic, a la condició suspensiva de l’ existència de crèdit adequat i suficient en
el pressupost municipal corresponent al 2020, i en cas d’exercitar-se la pròrroga 2021 per atendre
el seu pagament.
CINQUÈ. APROVAR els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que hauran de regir aquesta contractació i que es transcriuen a continuació:
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR EL
CONTRACTE DE PATROCINI AL CLUB DE FUTBOL BADALONA, PER A LA DIFUSIÓ DE
L’ESPORT DEL FUTBOL I DELS VALORS ASSOCIATS A LA SEVA PRÀCTICA I ALHORA A
COL·LABORAR EN PUBLICITAR I FER DIFUSIÓ DE LA MARCA “BADALONA ÉS FUTUR” O
LA MARCA QUE EN CADA MOMENT DETERMINI L’AJUNTAMENT DE BADALONA, I DE LES
CAMPANYES INSTITUCIONALS DE L’AJUNTAMENT DE BADALONA, A ADJUDICAR
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER RAONS TÈCNIQUES.
I. ASPECTES GENERALS DEL CONTRACTE
Clàusula 1. Objecte del contracte i necessitats a satisfer. Condició.
Clàusula 2. Naturalesa jurídica del contracte i règim jurídic
Clàusula 3. Valor estimat del contracte, pressupost màxim de licitació, tipus licitatori, sistema de
determinació del preu i finançament
Clàusula 4. Durada del contracte
Clàusula 5. Responsable del contracte i unitat de seguiment
II. REQUISITS DE LA LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 6. Òrgan de contractació. Procediment i tramitació de l’expedient
6.1. Òrgan de contractació i Procediment d’adjudicació
6.2. Criteris de valoració de l’ oferta
6.3. Variants o alternatives
6.4. Tramitació de l’expedient
Clàusula 7. Requisits d’aptitud dels licitadors
7.1. Capacitat
7.2. Solvència econòmica, financera i tècnica o professional
Clàusula 8. Garanties de la contractació
Clàusula 9. Requisits de les proposicions
9.1. Lloc i termini de presentació
9.2. Formalitats i documentació
9.3. Conseqüències de la presentació i de la retirada indeguda de la proposició
Clàusula 10. Adjudicació del contracte
Clàusula 11. Notificació i publicació de l’ adjudicació
Clàusula 12. Règim d’impugnació
Clàusula 13. Perfecció i formalització del contracte
III. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 14. Vigència del contracte
Clàusula 15. Drets i obligacions de les parts de caràcter general
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Clàusula 16. Obligacions de les parts d’ordre laboral, social i de prevenció de riscos. Condició
especial d’execució del contracte de caràcter mediambiental.
Clàusula 17. Assegurances
Clàusula 18. Despeses a càrrec del contractista
Clàusula 19. Abonament del preu i requisits de facturació
Clàusula 20. Revisió de preus
Clàusula 21. Penalitzacions per demora, execució defectuosa i/o incompliments
Clàusula 22. Danys causats com a conseqüència de l’execució del contracte
Clàusula 23. Modificació del contracte
Clàusula 24. Cessió i subcontractació
Clàusula 25. Resolució del contracte i efectes
Clàusula 26. Interpretació del contracte i jurisdicció competent
Clàusula 27. Domicili a efectes de notificacions
IV. ANNEXOS
ANNEX 1. Model de proposició econòmica
ANNEX 2. Model de compromís d’adscripció de mitjans i/o subcontractació
ANNEX 3. Model de declaració responsable de personalitat, capacitat i solvència
ANNEX 4. Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR EL
CONTRACTE DE PATROCINI AL CLUB DE FUTBOL BADALONA, PER A LA DIFUSIÓ DE
L’ESPORT DEL FUTBOL I DELS VALORS ASSOCIATS A LA SEVA PRÀCTICA I ALHORA A
COL·LABORAR EN PUBLICITAR I FER DIFUSIÓ DE LA MARCA “BADALONA ÉS FUTUR” O
LA MARCA QUE EN CADA MOMENT DETERMINI L’AJUNTAMENT DE BADALONA, I DE LES
CAMPANYES INSTITUCIONALS DE L’AJUNTAMENT DE BADALONA, A ADJUDICAR
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER RAONS TÈCNIQUES.
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES OBLIGATÒRIES
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ: Negociat sense publicitat per raons tècniques
TRAMITACIÓ: Ordinària
PERFIL DE CONTRACTANT DES DEL WEB INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT
https://seu.badalona.cat/portalWeb/badalona.portal_nfpb=true&_pageLabel=perfil_contractant#
wlp_perfil_contractant
PERFIL DE CONTRACTANT DES DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ
PÚBLICA https://contractaciopublica.gencat.cat
1. Necessitats administratives a satisfer: Accions publicitàries de l’Ajuntament de Badalona.
2.Naturalesa jurídica del contracte: Contracte privat (art. 26.1 de la LCSP )
3. Aspectes econòmics:
3.1 Valor estimat del contracte: 180.400. euros (IVA exclòs)
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3.2 Pressupost màxim de licitació: 99.220,00 euros (IVA inclòs al tipus del 21%), a raó de
82.000 euros el valor base del contracte i 17.220 euros en concepte d’IVA al tipus indicat.
3.3. Partida econòmica i exercici: 20105011/4913/22602 del pressupost municipal vigent.
4. Durada del contracte: 1 any amb la possibilitat de pròrroga de 1 any mes.
5. Responsable del contracte i unitat de seguiment: Cap de Servei de Comunicació i Imatge i
com unitat de seguiment la /el cap de Departament de Comunicació i Imatge.
6. Garanties exigibles: Si
7. Drets i obligacions de les parts: Veure clàusules 15 a 16 d’aquest plec (ambdues incloses)
8. Assegurances: Veure clàusula 17
9. Despeses a càrrec del contractista: Veure clàusula 18
10. Abonament del preu i requisits de facturació: Veure clàusula 19
11. Modificació del contracte: Veure clàusula 22
12. Revisió de preus: No
13. Cessió i subcontractació: No s’admet
14. Causes de resolució del contracte: Veure clàusula 25
I. ASPECTES GENERALS DEL CONTRACTE
Clàusula 1. Objecte del contracte i necessitats a satisfer.
1. L’objecte del contracte de referència el constitueix el patrocini de l’Ajuntament de Badalona al
Club de Futbol Badalona amb CIF: G58325820 ( en endavant Club de Futbol Badalona), per a
la difusió de l’esport del futbol i dels valors associats a la seva pràctica i alhora a col·laborar en
publicitar i fer difusió de la marca “Badalona és futur” o la marca que en cada moment determini
l'Ajuntament de Badalona, de campanyes institucionals i d’activitats de l’Ajuntament de
Badalona, tot de conformitat amb les determinacions del plec de prescripcions tècniques.
2. Per part de l’ Ajuntament de Badalona, es va realitzar la sol.licitud de registre de la marca
“Badalona és futur”, amb els seus elements gràfics, el dia 1 de desembre de 2017, i va ser
inscrita en el Registre de Patents i Marques el dia 19 d’abril de 2018 (Oficina de Patents i
Marques, Ministeri d’Indústria). .
3. La necessitat de dur a terme aquesta contractació es justifica en el fet que és voluntat del
govern de Badalona, a través de l’àmbit de Govern i Territori, publicitar els valors turístics,
culturals etc de la ciutat de Badalona, d’acord amb el programa d’accions de comunicació
endegades pel Govern municipal
4. L’àmbit funcional del contracte, les operacions concretes, les tasques a realitzar i el
procediment de treball són els detallats en el plec de prescripcions tècniques particulars
regulador d’aquest contracte.
5. Als efectes del que disposa l’article 28 de la LCSP, la naturalesa i extensió de les necessitats
administratives, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del procediment estan
acreditats en l’expedient de contractació de referència.
Clàusula 2. Naturalesa jurídica del contracte i règim jurídic
1 A la vista del seu objecte, i segons es justifica a l’informe tècnic, aquest contracte és de
caràcter privat, ja que ho són aquells celebrats per una Administració Pública de contingut
diferent als contemplats a l’art. 25.1 a) LCSP.
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2. Quant a la preparació, adjudicació i modificació, s’apliquen les normes del LCSP, d’acord
amb l’article 26 de la LCSP.
3. En relació a l’efecte i extinció dels contractes privats, segons l’article 26.2 de la Llei de
Contractes del Sector Públic: “En quan als seus efectes i extinció, aquests contractes es regiran
pel dret privat”.
4. Quant a la modificació del present contracte seran d’aplicació les disposicions del Títol I del
Llibre II de la LCSP
5. Constitueixen la llei del contracte aquest plec de clàusules administratives particulars i el plec
de clàusules administratives generals de l’Ajuntament publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB núm.36 Annex I de data 11.02.2003) aplicable als contractes
d’aquest tipus, en tot allò que no s’oposi a la legislació bàsica estatal de contractació pública.
També regirà el contracte el plec de prescripcions tècniques particulars regulador del servei de
què n’és l’objecte en tot allò que no s’oposi o contradigui les previsions d’aquest plec de
clàusules administratives, que, en qualsevol cas seran de prevalent aplicació respecte
d’aquelles prescripcions tècniques en cas de discrepància o discordança.
6. Per a tot allò no previst expressament en aquest plec, en el plec de prescripcions tècniques
particulars, ni el plec de clàusules administratives generals s’aplicarà supletòriament la
normativa següent a les fases de preparació, adjudicació i modificació, del contracte:
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del parlament europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i normativa de desenvolupament.
La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, Text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local.
El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques.
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
La resta de normes de Dret administratiu i, mancant aquestes, del Dret privat.
En quant als seus efectes i extinció el contracte es regirà per les normes de dret privat, de
conformitat amb el que preveu l’article 26.2 del LCSP.
La remissió a aquestes normes s’entén produïda igualment a totes aquelles altres que,
d’escaure’s durant l’execució del contracte, les modifiquin, substitueixin o complementin.
7. Així mateix, la prestació del servei objecte del contracte haurà d’observar la normativa de
caràcter tècnic, mediambiental, laboral, de seguretat i d’altre ordre, inclosos convenis col·lectius
del sector, que en cada moment li sigui d’aplicació.
Clàusula 3. Valor estimat del contracte, pressupost màxim de licitació, tipus licitatori, sistema de
determinació del preu i finançament.
1. El valor estimat del contracte és de 180.400.euros (IVA exclòs),a raó de 82.000 euros de
l’any de vigència del contracte; 82.000 euros del possible any de pròrroga, i de l’import justificat
com possible eventual modificació contractual de 16.400 euros, atenent el màxim legal establert
del 20% de l’import inicial del contracte.
2. Pressupost base de licitació: Es de 99.220 euros (IVA inclòs al tipus del 21%), a raó de
82.000 euros el valor base del contracte i 17.220 euros en concepte d’IVA al tipus indicat.
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L’Ajuntament podrà acordar la modificació del contracte, consistent en la minoració del
pressupost anual en un màxim del 10%, si s’acredita que les prestacions objecte del present
contracte no assoleixen els impactes publicitaris d’acord amb les prestacions previstes en el
plec, per causes no imputables al contractista. Si no s’assoleixen els impactes publicitaris i el
valor del retorn econòmic es redueix en proporció superior al 10%, l’Ajuntament de Badalona
instarà la resolució contractual.
L’Ajuntament podrà acordar la modificació del contracte, consistent en l’increment del
pressupost anual en un màxim del 20%, (16.400. euros) si s’acredita que les prestacions
objecte del present contracte de Patrocini han superat els impactes publicitaris en un
percentatge igual o superior al 20% d’acord amb les prestacions previstes en el plec.
Per determinar l’abast de la possible modificació, l’Ajuntament elaborarà a final de cada
temporada esportiva durant el període de vigència del contracte, per sí mateix o per un expert
extern en comunicació i publicitat, un informe tècnic-econòmic per quantificar el retorn
econòmic per a l’Ajuntament de Badalona de la inversió del patrocini esportiu al Club de Futbol
Badalona i així poder determinar el valor publicitari previst en la següent temporada, per tal de
fixar-ne el pressupost.
3. Despesa derivada del contracte:
La despesa màxima derivada d’aquesta contractació durant el present exercici de 2019 es
finançarà amb càrrec a la partida número 10205011/4913/22602 (Patrocini Ciutat de Badalona)
del Pressupost Municipal vigent. L’import de la despesa màxima derivada durant el present
exercici, en el supòsit que el contracte de patrocini entri en vigor el dia 15 d’abril, seria de
53.300 (IVA exclòs).
La despesa màxima derivada d’aquesta contractació restarà sotmesa a la condició suspensiva
de l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals corresponents a les
futures anualitats que comprengui l’execució d’aquest contracte per atendre el seu pagament.
Clàusula 4. Durada del contracte. Caràcter essencial del termini
1. La vigència del present contracte és de 1 any des de la data de la seva formalització,
preveient aquesta per a la data del dia 15 d’abril de 2019. Per al cas que els tràmits de
l’adjudicació no permetessin la formalització a la data prevista inicialment, es procedirà al
reajustament de la data d’inici del contracte i al reajustament de la despesa en funció de la data
efectiva, de conformitat amb el que disposa l’art. 96 del RD 1098/2001 de 12 d’octubre.
2. El termini contractual té caràcter d’obligació essencial i el seu incompliment és causa de
resolució de conformitat el que disposa l’art. 211 f de la LCSP.
3. No obstant això, aquest contracte podrà prorrogar-se pel termini màxim d’un any més.
Aquest acord de l’òrgan de contractació serà obligatori per l’ empresari – contractista si l’ avís
de pròrroga es comunica com a mínim amb dos mesos d’anticipació a la data de finalització del
contracte. Tot això de conformitat amb el que preveu l’ article 29.2 de la LCSP.
La durada total del contracte incloent l’ eventual pròrroga serà de dos anys.
4.No es considerarà que genera cap expectativa a la pròrroga el fet que els licitadors, en el seu
cas, hagin formulat la seva oferta preveient l’ eventual pròrroga del contracte.
Clàusula 5. Responsable del contracte i unitat seguiment
1. A efectes de l’article 62 de la LCSP, el responsable d’aquest contracte és la Cap de Servei de
Comunicació i Imatge i com unitat de seguiment la /el cap de Departament de Comunicació i
Imatge. A la responsable del contracte li correspondrà bàsicament, entre d’altres, les funcions
següents:
 Seguiment i supervisió de les prestacions que constitueix l’objecte d’aquest contracte.
 Determinar si s’ajusta a les prescripcions establertes i condicions contractuals.
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 Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització d’allò contractat.
 Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte.
 Proposar i informar les eventuals incidències del contracte.
 Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar.
2. El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en
aquest procés de contractació com a candidat o licitador
3. Aquesta impossibilitat d’intervenció abastarà a les persones jurídiques en què aquest o els
seus cònjuges, convivents o descendents sobre els quals tingui la representació legal, ostentin
una participació en el seu capital superior al 10% o en siguin administradors.
II. REQUISITS DE LA LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 6. Òrgan de contractació. Procediment i tramitació de l’expedient
6.1. Òrgan de contractació. Procediment d’adjudicació
1. L’òrgan de contractació de conformitat amb la Disposició addicional 32.2 de la LCSP i cartipàs municipal vigent és, la Junta de Govern Local per delegació de l’alcaldia sens perjudici que
per raons d’urgència, i/o raons d’interès públic apreciades pel delegant es consideri adequat
avocar les competències delegades.
2. L’adjudicació del contracte es realitza mitjançant procediment negociat sense publicitat atès
que per les pròpies característiques dels serveis a realitzar que constitueixen el seu objecte, no
escau la sol·licitud d’altres ofertes. Per raons tècniques el contracte només pot encomanar-se a
un empresari determinat podent, en aquest cas, ser adjudicat el contracte mitjançant
procediment negociat, tal i com disposa l’article 168. a) 2 LCSP.
3. Tenint en compte les característiques d’aquest procediment d’adjudicació, s’adreçarà
invitació per participar en aquesta licitació únicament al Club de Futbol Badalona, que haurà
d’acreditar l’aptitud necessària per dur a terme l’objecte del contracte, segons els requisits de
capacitat i solvència establerts en aquest plec.
4. Aquesta invitació es podrà fer per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, en el termes i
requisits que preveu la disposició addicional setzena de la LCSP.
5. Dintre del termini que s’expressi en la invitació, Club de Futbol Badalona, haurà de presentar
la totalitat de la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència, l’acreditació d’haver
constituït la garantia definitiva del contracte, així com la seva proposició econòmica.
6. Presentada la proposició, es procedirà a comprovar el compliment dels requisits de capacitat
i solvència de la licitadora, i tanmateix es traslladarà la proposició econòmica al servei tècnic
responsable del contracte.
7. De tot el procés, el responsable del contracte emetrà un informe tècnic justificatiu, que
quedarà incorporat a l’expedient administratiu. Aquest informe inclourà també la proposta
d’adjudicació del contracte, degudament justificada.
8. Emès aquest informe, i comprovada la capacitat i solvència de la licitadora, i prèvia
fiscalització de l’ expedient per part de l’ Intervenció Municipal, la proposta d’adjudicació del
contracte s’elevarà a l’òrgan de contractació perquè resolgui l’expedient de contractació.
9. La formalització i les dades referents al present contracte seran objecte de publicació al perfil
de contractant d’aquest Ajuntament. L’ accés al perfil de contractant de l’Ajuntament es realitza
per internet a través de la seva web institucional i, pel que fa a la informació i documentació
referents
a
aquest
expedient
de
contractació,a
l’enllaç
següent:
https://seu.badalona.cat/portalWeb/badalona.portal_nfpb=true&_pageLabel=perfil_contractant#
wlp_perfil_contractant i també des de la Plataforma de Contractació Pública, a l’enllaç:
http://contractaciopublica.gencat.cat
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6.2. Criteris de negociació i valoració de l’oferta
Ateses les característiques de l’objecte d’aquest contracte, el preu esdevindrà l’únic criteri i
factor determinant de l’adjudicació, ja què l’objecte d’aquest contracte és la realització de les
prestacions a realitzar que estan perfectament definides, essent el preu, dins del límit màxim
indicat a la clàusula 3, l’únic factor determinant de l’adjudicació.
6.3. Variants o alternatives
L’empresari no podrà formular ofertes variants o alternatives a la prestació definida en el plec
de prescripcions tècniques particulars regulador d’aquest contracte, però sí millores tècniques i
econòmiques de conformitat amb l’únic criteri de negociació i valoració de l’ oferta indicat a la
clàusula anterior.
6.4. Tramitació de l’expedient
L’expedient de contractació es tramitarà en la forma ordinària prevista a la LCSP.
Clàusula 7. Requisits d’aptitud dels licitadors
7.1. Capacitat
1.L’empresari convidat a la negociació podrà concórrer en aquest procediment i subscriure el
contracte que se’n derivi de la seva tramitació, quan estigui legalment constituït i habilitat per a
dur a terme la prestació dels serveis que constitueixen el seu objecte, sempre i quan tingui
plena capacitat d’obrar i acrediti la seva solvència econòmica, financera i tècnica, d’acord amb
la clàusula següent, i no es trobi inclòs en cap de les circumstàncies que impedeixen contractar
amb l’Administració Pública previstes en l’article 71 i 85 de la LCSP.
2.L’empresari acreditarà la seva capacitat d’obrar d’acord amb el que estableix l’article 84 de la
LCSP, mitjançant:
 El Document Nacional d’Identitat del licitador.
 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.
 Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries, amb la Seguretat Social i la Tresoreria Municipal de l’Ajuntament de
Badalona(o autorització expressa perquè aquestes certificacions es puguin obtenir
d’ofici per part d’aquesta Administració).
 Acreditació dels requisits de capacitat i solvència en la clàusula 7.1 i 7.2.
D’acord amb el que preveu l’article 141 de la LCSP, la documentació abans indicada es
pot substituir per la declaració responsable de personalitat, capacitat i solvència que hi
figura en l’Annex 3 d’aquest plec.
7.2. Solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
1. Els empresaris han d’acreditar la seva solvència econòmica, financera i tècnica o
professional per poder dur a terme els serveis objecte d’aquest contracte.
L'activitat dels empresaris ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti dels
seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar d'una organització amb
elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, els empresaris hauran
de comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a
la realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
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2. D’acord amb els articles 65, 74, 87 i 90 de la LCSP, la solvència econòmica i financera
s’acreditarà, en el moment que li sigui requerit mitjançant la documentació següent:
El volum anual de negocis dels tres últims exercicis en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa per un import igual o superior al pressupost màxim de licitació (IVA
exclòs) establert per aquest contracte.
Existència d’assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals d’acord amb el que
preveu la clàusula 17 d’aquests plecs.
I la solvència tècnica o professional s’acreditarà en el moment que li sigui requerit i en
qualsevol cas, mitjançant la documentació següent:
Relació dels principals serveis prestats d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen
l’objecte d’aquest contracte durant els últims 3 anys indicant l’import, la data i el destinatari
públic o privat dels mateixos.
D’acord amb el que preveu l’article 141 de la LCSP, la documentació abans indicada es pot
substituir per la declaració responsable de personalitat, capacitat i solvència que hi figura en
l’Annex 3 d’aquest plec, restant obligat el licitador que resulti proposat per a l’adjudicació del
contracte a acreditar la possessió i validesa de la documentació acreditativa corresponent en el
moment que li sigui requerit.
3. El contracte s’atorgarà a una sola persona física o jurídica, o a una agrupació temporal
d’empresaris constituïda a aquest efecte que s’obligui de forma solidària davant de l’Ajuntament
i compleixi amb el que preceptuen els articles 69 de la LCSP i 24 del RGLCAP.
Clàusula 8. Garanties de la contractació
1. Garantia provisional: Atenent el seu caràcter potestatiu, d’acord amb l’article 106 de la LCSP
en aquesta licitació no s’exigeix la constitució d’una garantia provisional.
2 Garantia definitiva: segons disposa l’art. 107 de la LCSP, el contractista ha de dipositar, abans
de l’adjudicació del contracte, una garantia definitiva per import corresponent al 5% del
pressupost d’adjudicació, IVA exclòs
3. La garantia definitiva es retornarà un cop recepcionat el contracte, en el seu cas, si no
resulten responsabilitats a càrrec del contractista, o bé quan el contracte es resolgui per causa
que no li sigui imputable.
Clàusula 9. Requisits de les proposicions
9.1. Lloc i termini de presentació
1. L’únic empresari convidat a la negociació haurà de presentar la seva proposició dins del
termini de 10 dies naturals comptats des de l’endemà de la recepció de la invitació que es
cursarà per mitjans electrònics.
2. Si l’últim dia d’aquest termini fos dissabte o festiu, quedarà prorrogat fins al primer dia
hàbil següent.
9.2. Formalitats i documentació
9.2.1.L’empresari convidat a la licitació haurà d’aportar la documentació següent:
9.2.2.Una declaració responsable del licitador en la qual faci constar la seva personalitat,
capacitat d’obrar i habilitació professional, que no es troba comprès en cap prohibició per
contractar amb l’Administració pública segons les circumstàncies que determina l’article 71 de
la LCSP, que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries, amb la
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Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Badalona i que es compromet a la subscripció de la
pòlissa d’assegurances exigida en la clàusula 17 d’aquest plec, així com al seu manteniment
durant tota la vigència d’aquest contracte, seguint el model de declaració responsable que
figura en l’Annex 3 d’aquest plec o El formulari normalitzat de document europeu únic de
contractació que es troba a: http://www10.gencat.net/ecofin_jcca/ni/docs/DEUCcat.pdf (annex 4
d’aquest plec).
9.2.3.Compromís d’adscripció de mitjans i/o subcontractació (annex 2 d’aquest plec).
9.2.4.La documentació acreditativa de la solvència econòmica, financera i tècnica o
professional exigida, de conformitat amb la clàusula 7.2 d’aquest plec.
9.2.5.Una declaració responsable del licitador en la qual, en el seu cas, autoritzi l’Ajuntament de
Badalona, per al cas de resultar proposat per a l’adjudicació del contracte, per obtenir els
certificats de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
en relació amb aquesta contractació, excepció feta de l’acreditació prevista a l’article 15.1 del
RGLCAP.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la
solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu l’article 75 i 140.1.c) LCSP,
ha d’indicar aquesta circumstància en la declaració responsable que presenti seguint el model
de l’ annex 3 d’aquest plec o en el DEUC (en la part II, secció C) i cadascuna de les empreses
també haurà de presentar l’ esmentada declaració responsable o el DEUC. Amb els mateixos
termes per a la subcontractació però emplenant les parts II a V del DEUC.
2. Si l’empresari està inscrit en registres oficials de licitadors podrà substituir tota la
documentació expressada en l’apartat anterior pel certificat vigent acreditatiu d’aquella
inscripció i les dades necessàries per a la seva consulta i obtenció d’ofici, llevat la
documentació que en el seu cas pugui exigir-se expressament en aquest procediment i no
consti reflectida en l’esmentat certificat, cas en el qual haurà de presentar el certificat
d’inscripció vigent, les dades de consulta necessàries i l' esmentada documentació.
3. També haurà de presentar l’ empresa la seva oferta econòmica seguint el model de l’annex 1
d’aquest plec, signada pel licitador o la persona que el representi.
9.3 Conseqüències de la presentació i de la retirada indeguda de la proposició
1. La proposició s’ha d’ajustar al contingut d’aquest plec de clàusules administratives particulars
i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari del contingut de la
totalitat d’aquestes condicions, sense cap excepció ni reserva.
2. La retirada indeguda de la proposició en aquest procediment de contractació, quan hi
concorri dol, culpa o negligència per part de l’empresari, es considera una infracció que
facultarà a l’Ajuntament per declarar la concurrència d’una prohibició per contractar d’acord
amb l’article 71.2.a de la LCSP.
3. La proposició que resulti adjudicatària en aquest procediment, en tots aquells aspectes que
siguin presos en consideració en el procés de valoració de les ofertes i que determini
l’adjudicació del contracte, serà vinculant per al contractista i el seu incompliment es defineix
com a obligació essencial del contracte. El seu incompliment o compliment defectuós
determinarà l’aplicació del règim penalitzador o de resolució contractual previstos en les
clàusules 21 i 26 d’aquest plec, segons l’entitat de cada incompliment.
Clàusula 10. Adjudicació del contracte
1.
Dins del termini dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació exigida
d’acord en la clàusula 9.2, i emès l’informe dels serveis tècnics en relació amb l’oferta en el
que s’efectuï la proposta d’adjudicació i, prèvia la fiscalització de l’expedient, l’òrgan de
contractació ratificarà tots els actes intruïts en el procediment i el resoldrà amb l’adjudicació
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d’aquest contracte a favor de la proposta formulada pel responsable del contracte, o
decidint altrament, mitjançant resolució motivada.
2.
L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta la licitació quan concorri alguna
oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb l’únic criteri de valoració de l’ oferta
establert en la clàusula 6.2 d’aquest plec.
3.
Abans de l’adjudicació d’aquest contracte l’òrgan de contractació pot renunciar a la
seva subscripció o desistir d’aquest procediment d’adjudicació, en ambdós casos notificantho als candidats o licitadors.
4.
Només es podrà renunciar al contracte per raons d’interès públic degudament
justificades a l’expedient. En aquest cas, no es podrà promoure una nova licitació de
l’objecte d’aquest contracte mentre subsisteixin les raons al·legades per a la seva renúncia.
El desistiment del procediment d’adjudicació escaurà davant una infracció no esmenable de
les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment, haventne de
quedar acreditada a l’expedient la causa. El desistiment no impedirà l’inici d’un nou
procediment per a l’adjudicació d’aquest contracte.
Clàusula 11. Notificació i publicació de l’adjudicació
1. L’ adjudicació del contracte, un cop acordada per l’òrgan de contractació, es notificarà al
candidat i licitador, amb indicació dels recursos que pot interposar.
2. Aquesta adjudicació es publicarà al perfil de contractant d’aquest Ajuntament.
Clàusula 12. Règim d’impugnació. Actes separables
Contra els actes dictats en el decurs d’aquest procediment de contractació, referent als actes
preparatoris i licitatoris fins a la formalització del contracte, els interessats podran deduir el
recurs especial en matèria de contractació regulat als articles 44 i següents de la LCSP, i
interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que els hagi dictat o bé
directament recurs contenciós administratiu davant l’odre jurisdiccional contenciós administratiu
d’acord amb els terminis que s’estableixen en la Llei 39/2015, de 1 d’octubre en la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Les controvèrsies derivades dels actes derivats de l’execució, efectes i extinció del present
contractes s’hauran de substanciar davant la jurisdicció civil.
Clàusula 13. Perfecció i formalització del contracte
1.
El contracte que se’n derivi de la tramitació d’aquest procediment es perfeccionarà amb
la seva formalització. A partir d’aquest moment, l’entitat adjudicatària i l’Ajuntament queden
obligats al seu compliment i els són d’aplicació les disposicions que regeixen els seus
efectes, compliment i extinció.
2.
L’Ajuntament i l’adjudicatari formalitzaran el contracte dins del termini de 15 dies hàbils
següents a la notificació de la seva adjudicació en document administratiu que constituirà
títol suficient per accedir a qualsevol registre.
Aquesta formalització inclourà la signatura dels plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques particulars reguladores del contracte.
3.
No obstant el que disposa l’apartat anterior, el contracte es podrà elevar a escriptura
pública, a petició de l’adjudicatari, cas en el qual aquest assumirà les despeses notarials,
fiscals, registrals i d’altre tipus que origini aquesta formalització.
4.
De conformitat amb el que preveu l’article 154 de la LCSP la formalització d’aquest
contracte es publicarà en el perfil de contractant.
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III. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 14. Vigència del contracte
La vigència d’aquest contracte serà de 1 any des de l’endemà de la data de la seva
formalització. Aquest termini té caràcter essencial d’acord l’art. 211 f de la LCSP.Es podrà
prorrogar per 1 any mes atenent la clàusula 4 d’aquest PCAP.
Clàusula 15. Drets i obligacions de les parts de caràcter general. Condició especial d’execució
del contracte de caràcter mediambiental.
El contractista ha d’executar per sí mateix les prestacions objecte d’aquest contracte amb
subjecció a les clàusules incloses en aquest plec, al plec de prescripcions tècniques particulars
regulador d’aquest contracte, al plec de clàusules administratives generals (en tot allò que no
s’oposi a la legislació bàsica estatal de contractació pública) i d’acord amb les instruccions que
per la seva interpretació doni l’Ajuntament al contractista, a través del responsable del
contracte.
 Durant l’execució del contracte el contractista respondrà de la qualitat de les prestacions
pactades.
 El contractista és responsable de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o
per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l’execució del contracte.
 El personal que el contractista adscrigui a la realització dels serveis objecte d’aquest
contracte ha d’observar els nivells mínims de comportament i les regles de decòrum
adients a dita prestació.
Quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles, l’Ajuntament advertirà el
contractista i aquest haurà de substituir-la en el termini més breu possible.
 El contractista resta obligat a facilitar a la Corporació, sense cap despesa addicional, els
serveis professionals que aquesta consideri necessaris durant tota la vigència del contracte
per garantir la correcta execució de les prestacions pactades, així com la seva màxima
optimització.
 Condició especial d’execució del contracte de caràcter mediambiental:L’empresari que
resulti adjudicatari d’aquest contracte restarà obligat a complir durant la vigència de
l’esmentat contracte i cas d’acordar-se la seva pròrroga també durant el període de la
prorroga, amb totes aquelles consideracions de tip mediambiental com es el manteniment
o millora dels valors mediambientals que puguin veure-se afectats per l’execució del
contracte.
Clàusula 16. Facultats d’inspecció i control de l’execució
1. L’Ajuntament de Badalona podrà requerir al contractista en qualsevol moment tota la
documentació necessària per verificar el correcte i fidel compliment de les obligacions
contractuals, i podrà ordenar tota mena d’accions de verificació del compliment del
contracte
2. L’Ajuntament de Badalona podrà acordar subjectar a auditoria de compliment el present
contracte.
3. L’Ajuntament de Badalona podrà dictar instruccions i requeriments al contractista per
assegurar el correcte compliment de les seves obligacions
4. L’Ajuntament de Badalona ostenta les prerrogatives de resolució, interpretació i aclariment
dels dubtes que ofereixi el compliment de les clàusules contractuals.
Clàusula 17. Assegurances
El contractista s’obliga a concertar i mantenir vigent durant l’execució d’aquest contracte una
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim coincident amb el pressupost
màxim de licitació (IVA inclòs) establert per aquest contracte.
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El licitador proposat per l’adjudicació haurà de presentar dins del termini de 10 dies hàbils a
comptar des del següent a aquell en que s’hagués rebut el requeriment a què es refereix la
clàusula 6.1.7 d’aquest plec, còpia legitimada o confrontada de la pòlissa, de les condicions
particulars i generals que regulin l’ esmentada assegurança així com també del rebut acreditatiu
del pagament de la prima.
La cobertura de la pòlissa d’assegurances haurà de ser efectiva en el moment d’inici del
contracte i la seva vigència haurà de comprendre la durada total del contracte, inclosa la seva
pròrroga, cas d’acordar-se aquesta.
Clàusula 18. Despeses a càrrec del contractista
Seran a càrrec del contractista, a més de les despeses de formalització indicades en la clàusula
13.3 d’aquest plec, cas d’elevar-se a escriptura pública el document administratiu, aquelles
altres que se’n derivin dels compromisos que el contractista hagi proposat en la seva oferta i de
les obligacions establertes en aquest plec i en el de prescripcions tècniques particulars
regulador d’aquest contracte.
Clàusula 19. Abonament del preu i requisits de facturació
1.El pagament del preu del contracte es realitzarà de conformitat amb el que preveu el plec de
condicions tècniques:
La facturació es realitzarà de forma periòdica, a mes vençut, coincidint amb el
desenvolupament de la temporada esportiva (durant els mesos de juliol i agost no hi ha
competició), amb un màxim de 10 factures per any (de gener a juny i de setembre a desembre).
Les factures hauran d’emetre’s per l’import que en resulti adjudicat en aquest contracte
prorratejat a 10 mesos, essent totes les factures durant la vigència del contracte pel mateix
import.
Cadascuna de les factures haurà d’anar acompanyada obligatòriament d’una memòria on
consti la descripció del serveis realitzats en el període a què facin referència. L’aportació de
l’Ajuntament es farà efectiva prèvia presentació de les factures que aniran acompanyades
d’una memòria detallada de les activitats en les que figuri el compliment del que s’ha establert
en l’apartat segon d’aquest plec.
Cadascuna d’aquestes memòries hauran d’incloure fotografies, arxius digitals i/o mostres de
materials produïts on es pugui constatar el seu compliment en cadascun dels partits disputats a
l’Estadi municipal.
També hauran d’incloure un recull de premsa escrita, premsa digital i de televisió que incloguin
les informacions publicades prèvies i posteriors i/o els enllaços per consultarles, relatives a la
celebració de cadascun dels partits disputats al l’Estadi municipal i en camps contraris; la
comptabilització dels impactes aconseguits en cadascun dels mitjans de comunicació de
premsa escrita, premsa digital i televisió, i la confirmació oficial de la retransmissió televisiva de
cadascun dels partits disputats pel CF Badalona que es puguin emetre per part del canal de
televisió que tingui els drets d’emissió. A més s’inclourà un informe relatiu als impactes i
visibilitat obtinguts en les xarxes socials.
Aquesta memòria haurà d’incloure mensualment informació relativa al percentatge d’ocupació
de l’Estadi municipal de futbol en cadascun dels partits disputats. També aportarà informació
concreta sobre la quantitat d’entrades repartides per l’Ajuntament de Badalona (25 entrades de
llotja i 500 entrades de graderia) per a assistir a cadascun dels partits oficials de la temporada
en qualsevol de les competicions del primer equip i que a la pràctica s’hagin fet servir per
presenciar cadascun dels partits.
La presentació d’aquestes memòries per part del Club de Futbol Badalona és obligatòria i
imprescindible per poder conformar cadascuna de les factures i procedir a la seva tramitació.
Correspon al Club de Futbol Badalona l’elaboració d’aquestes memòries.

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar
mitjançant el CSV: 12433050773203476223 en https://seu.badalona.cat/validacio

També és obligatori i imprescindible que el Club de Futbol Badalona aporti juntament amb
cadascuna de les factures i les memòries dels serveis realitzats esmentades en paràgrafs
anteriors, els certificats acreditatius d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
amb Hisenda i amb la Seguretat Social. El certificat acreditatiu d’estar al corrent en el
compliment de les seves obligacions amb aquest Ajuntament serà sol·licitat per aquest Servei
de Comunicació i Imatge al Departament de Tresoreria.
Per part de l’Ajuntament de Badalona, el Servei d’Esports aportarà mensualment al Servei de
Comunicació i Imatge la informació relativa a la distribució realitzada de les 25 entrades de
llotja i 500 entrades de graderia per a assistir a cadascun dels partits oficials de la temporada
en qualsevol de les competicions del primer equip, de forma que quedi constància dels centres
educatius i de les entitats de caire social o cultural, etc. que han rebut aquestes entrades.
2. La presentació de la factura que ha de reunir els requisits reglamentaris i ha de ser
conformada o validada pel responsable del contracte.
Als efectes del que preveu l’apartat segon de la nova disposició addicional 33 del TRLCSP,
introduïda pel RDL 4/2013, de 22 de febrer, la factura també haurà d’incloure, a més a més de
la resta de requisits reglamentaris, les dades identificatives següents:
L’òrgan de contractació (Junta de Govern Local de conformitat amb la Disposició addicional
32.2 de la LCSP)
L’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública la Intervenció
General.
El destinatari: Ajuntament de Badalona
3. Els requisits de facturació s’adaptaran als canvis que al llarg de la vigència del contracte
estableixin les disposicions de caràcter general aplicables o les bases d’execució del
pressupost o altra normativa municipal.
Clàusula 20. Revisió de preus
De conformitat amb el que preveu l’ article 103 de la LCSP, en aquest contracte no procedeix la
revisió de preus.
Clàusula 21.Danys causats com a conseqüència de l’execució del contracte
1.
El contractista serà responsable, durant l’execució del contracte, de
tots els danys i perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol
persona, propietat o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o
negligències del personal a càrrec seu o d’una organització deficient del servei objecte del
contracte.
2.
El contractista haurà d’indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats a
persones o reparar les propietats i els serveis afectats per les referides causes, restablintlos en les seves condicions anteriors o compensant-los adequadament, d’acord amb la
legislació vigent.
3.
El contractista no serà responsable dels danys i perjudicis que
tinguin la seva causa immediata i directa en una ordre específica de l’Ajuntament
comunicada per escrit.
Clàusula 22. Modificació del contracte
1.L’Ajuntament podrà acordar la modificació del contracte, consistent en la minoració del
pressupost anual en un màxim del 10%, si s’acredita que les prestacions objecte del present
contracte no assoleixen els impactes publicitaris d’acord amb les prestacions previstes en el
plec, per causes no imputables al contractista. Si no s’assoleixen els impactes publicitaris i el
valor del retorn econòmic es redueix en proporció superior al 10%, l’Ajuntament de Badalona
instarà la resolució contractual.
2.L’Ajuntament podrà acordar la modificació del contracte, consistent en l’increment del
pressupost anual en un màxim del 20%, si s’acredita que les prestacions objecte del present
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contracte de Patrocini han superat els impactes publicitaris en un percentatge igual o superior
al 20% d’acord amb les prestacions previstes en el plec.
Per determinar l’abast de la possible modificació, l’Ajuntament elaborarà a final de cada
temporada esportiva durant el període de vigència del contracte, per sí mateix o per un expert
extern en comunicació i publicitat, un informe tècnic-econòmic per quantificar el retorn
econòmic per a l’Ajuntament de Badalona de la inversió del patrocini esportiu al Club de Futbol
Badalona i així poder determinar el valor publicitari previst en la següent temporada, per tal de
fixar-ne el pressupost.
Per determinar l’abast de la modificació, l’Ajuntament, a final de la temporada esportiva,
elaborarà, per sí mateix o per un expert publicitari, un informe tècnic-econòmic que pugui
determinar el valor publicitari previst en la següent temporada, per tal de fixar-ne el pressupost
2. En aquests casos la modificació del contracte exigirà la tramitació d’un expedient
contradictori que comprendrà les actuacions següents:
a) Proposta tècnica de modificació del contracte, elaborada pel responsable del contracte, amb
indicació explícita de l’objecte de la modificació i el seu preu.
b) Audiència al contractista pel termini de tres dies hàbils.
c) Fiscalització de l’expedient.
d) Informe de la Secretaria General i la Intervenció Municipal
e) Aprovació de la modificació per l’òrgan de contractació.
3. En cas de modificació del contracte s’haurà de formalitzar en els mateixos termes previstos
a la clàusula 13 d’aquest plec.
Clàusula 23. Cessió i subcontractació
Atès que el present contracte s’adjudicarà per raons tècniques, a l’empara del que disposa
l’art. 168.2 de la LCSP, el contractista no podrà cedir el present contracte a terceres persones .
La infracció d’aquesta prohibició serà causa de resolució contractual.
Clàusula 24. Extinció del contracte
1. El contracte sorgit arran la tramitació d’aquest procediment s’extingirà per compliment o per
resolució anticipada en els supòsits previstos a la clàusula següent.
2. El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat, en els termes del
mateix contracte, dintre del termini contractual i a satisfacció de l’ Ajuntament la totalitat de les
prestacions que en constitueixen el seu objecte. La constatació del compliment del contracte
exigeix un acte formal i positiu de recepció o conformitat per part de l’Ajuntament, a través del
responsable del contracte.
Clàusula 25. Resolució del contracte i efectes
1.Seran causes de resolució d’aquest contracte les generals previstes en el plec de clàusules
administratives generals aplicables a aquest tipus de contracte (en tot allò que no s’oposi a la
legislació bàsica estatal de contractació), les establertes a l’article 211 de la LCSP i les causes
específiques següents:
a)La inclusió del contractista en qualsevol de les circumstàncies que impedeixen contractar
amb l’Administració Pública establertes a l’article 71 de la LCSP o en aquest plec.
b)Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a què es refereix l’Annex 3
(relatiu al model de declaració responsable de personalitat , capacitat i solvència) d’aquest plec,
quant a la presentació de la documentació acreditativa de trobar-se al corrent de pagament de
les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb aquest Ajuntament quan es
constati amb posterioritat a la presentació de la documentació acreditativa del pagament
d’aquestes obligacions, la posterior falta de pagament del càrrec concernit, per haver-se
efectuat la devolució del rebut emès, de conformitat amb allò previst a l’ article 34.1 de la Llei
16/2009, de 13 de novembre, de Serveis de Pagament.
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c)La cessió d’aquest contracte a tercers.
d)L’incompliment de la prestació i del seu termini, que té caràcter essencial d’acord 211.f. de la
LCSP, així com l’incompliment de les obligacions d’execució del servei d’acord amb les
condicions establertes en el plec de prescripcions tècniques particulars, així com també,
l’incompliment de la condició especial d’execució establerta a la clàusula 15.5 d’aquest PCAP.
e)L’incompliment de les prestacions: l’ execució defectuosa dels serveis objecte d’aquest
contracte per part del contractista, l’incompliment de la resta de compromisos assumits en la
seva oferta així com també l’ incompliment de les obligacions establertes podran ser causa de
resolució si l’incompliment, de forma individual o acumulada, supera en valor, calculat d’acord
amb els paràmetres que serveixen per avaluar el retorn publicitari d’acord amb els paràmetres
establerts en l’informe econòmic que sustenta la determinació del preu d’aquest contracte, el
10% de l’import del contracte, l’Ajuntament podrà instar la resolució contractual.
f)La incompatibilitat de les prestacions objecte del present contracte amb altres compromisos
contractuals adquirits pel contractista
2. La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació, i s’haurà d’instar davant els
Jutjats i Tribunals de l’ordre jurisdiccional civil; essent que el contractista se sotmet
expressament als tribunals del fur que correspon a l’Ajuntament de Badalona
3.L’aplicació i els efectes de la resolució es determinen en les normes de dret privat que resultin
aplicables.
Clàusula 26. Interpretació del contracte i jurisdicció competent. Clàusula de submissió
jurisdiccional
Queda reservada a l’Ajuntament de Badalona la facultat d’interpretar el contracte i resoldre els
dubtes que sorgeixin del seu compliment. Els acords adoptats seran immediatament executius i
posaran fi a la via administrativa.
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en qualsevol de les fases de preparació,adjudicació i
modificació (via administrativa), execució i extinció (via civil) d’aquest contracte se sotmetran a
la resolució de l’ordre jurisdiccional corresponent al terme de Badalona.
Clàusula 27. Domicili a efectes de notificacions
Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de forma
fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista o contractistes per tal
d’efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació amb aquest expedient serà el que figuri
en el contracte corresponent.
(.../...)
DILIGÈNCIA per fer constar que el present Plec de Clàusules Administratives particulars conté
totes les dades que requereix l’article 67 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
mitjançant el qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.

(.../...)
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ANNEX NÚMERO 1

Model de proposició econòmica

"En/Na __________________, amb DNI ______________, que actua en nom propi/en
representació de l’empresa/entitat ______________, segons poders que figuren en la
proposició, amb CIF ______________ i domicili a ___________________,

DIU:
Que, assabentat dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars
que hagin de regir l’adjudicació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de la
CONTRACTACIÓ DE PATROCINI AL CLUB DE FUTBOL BADALONA, PER A LA DIFUSIÓ DE
L’ESPORT DEL FUTBOL I DELS VALORS ASSOCIATS A LA SEVA PRÀCTICA I ALHORA A
COL·LABORAR EN PUBLICITAR I FER DIFUSIÓ DE LA MARCA “BADALONA ÉS FUTUR” O
LA MARCA QUE EN CADA MOMENT DETERMINI L’AJUNTAMENT DE BADALONA, I DE LES
CAMPANYES INSTITUCIONALS DE L’AJUNTAMENT DE BADALONA,PATROCINI, núm.
expedient 8/NEG2/19 manifesta que els accepta en la seva integritat, reuneix els requisits per
prendre part en aquesta licitació i es compromet, en cas de resultar-ne l’adjudicatari, a la seva
execució, per la qual proposa:
-

Una oferta econòmica de _______euros
contractació.

anuals (IVA exclòs) per aquesta

L’ import de l’IVA a suportar per l’Administració, és al tipus del ____% i representa una quantitat
de ___________euros.

[Lloc i data]
[signatura del licitador/representant i segell de l’empresa]

La/es quantitat/s haurà/n d’expressar-se en lletres i xifres. En cas discrepància prevaldrà
l’import expressat en lletres.
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ANNEX NÚMERO 2

Model de compromís d’adscripció de mitjans i/o subcontractació

"En/Na __________________, amb DNI ______________, que actua en nom propi/en
representació de l'empresa/entitat ______________, segons poders que figuren en la
proposició, amb CIF ______________ i domicili a ___________________,

DIU:
Que, per al cas de resultar adjudicatari de la CONTRACTACIÓ DE PATROCINI AL CLUB DE
FUTBOL BADALONA, PER A LA DIFUSIÓ DE L’ESPORT DEL FUTBOL I DELS VALORS
ASSOCIATS A LA SEVA PRÀCTICA I ALHORA A COL·LABORAR EN PUBLICITAR I FER
DIFUSIÓ DE LA MARCA “BADALONA ÉS FUTUR” O LA MARCA QUE EN CADA MOMENT
DETERMINI L’AJUNTAMENT DE BADALONA, I DE LES CAMPANYES INSTITUCIONALS DE
L’AJUNTAMENT DE BADALONA, núm. expedient 8/NEG2/19, es compromet a adscriurehi els
mitjans següents, que li resultaran vinculants en l’execució del contracte:
Així mateix, en els mateixos termes vinculants, per a l’execució del contracte durà a terme les
subcontractacions següents:
[... indicar la prestació a subcontractar, l’import, el nom o perfil empresarial del subcontractista i
acompanyar l’acreditació de la seva aptitud per executar la prestació]
[...indicar la prestació a subcontractar, l’import, el nom o perfil empresarial del subcontractista i
acompanyar l’acreditació de la seva aptitud per executar la prestació]
[...]

[Lloc i data]
[signatura del licitador/representant i segell de l'empresa]"
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ANNEX NÚMERO 3
Model de declaració responsable de personalitat, capacitat i solvència.
"En/Na __________________, amb DNI ______________, que actua en nom propi/en
representació de l’empresa/entitat ______________, amb CIF ______________ i domicili a
___________________,
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
1) Que el/la sotasignat/ada té poders suficients de representació d’aquesta empresa/entitat en
virtut d’acords/poders conferits [indicar acords o escriptures d’apoderament] i pot comprometrela davant l’Ajuntament de Badalona en aquest procediment de contractació.
2) Que l’ empresa/entitat que representa està legalment constituïda i habilitada per a l’exercici
de l’activitat objecte del contracte.
3) Que aquesta empresa/entitat té per objecte [transcriure’n l’objecte social que disposa segons
escriptures o documents fundacionals], segons escriptura/acords [indicar-los] vigents.
4) Que per a l’exercici d’aquesta activitat està donat/ada d’alta en el cens d’empresaris i
professionals de l’Agència Tributària i a la matrícula de l’Impost Sobre Activitat Econòmiques,
sota l’epígraf/els epígrafs que es detallen a continuació, i aquests estats d’alta continuen
vigents.
núm epígraf: : descripció;
núm.: descripció; etc.,
5) Que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no té
cap deute pendent amb l’Ajuntament de Badalona, així com l’autorització expressa per obtenir
per part de l’Ajuntament de Badalona les esmentades certificacions.
6) Que no es troba inclòs en cap de les prohibicions per contractar amb el sector públic en
general ni amb l’Administració pública en particular que estableix l’article 71 de la LCSP, ni per
derivació d’altres empresaris com a conseqüència de transformació, fusió o successió
empresarial.
7) Que es compromet a la subscripció i el manteniment d’una pòlissa d assegurances amb els
termes establerts en la clàusula 17 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’
aquest contracte, durant tota la seva vigència.
8) Que es compromet aportar la documentació acreditativa en compliment de la condició
especial d’execució del contracte de la clausula 15.5.
I ES COMPROMET a aportar la documentació oficial justificativa de tots aquests aspectes així
com aquella altra que li sigui requerida per part de l’Ajuntament en compliment del que preveu
l’article 140.1 i 150.2 de la Llei de contractes del sector públic.
[Lloc i data]

[signatura del licitador/representant i segell de l’empresa]"
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ANNEX NÚMERO 4
Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)
El Reglament (UE) núm. 2016/7 estableix el formulari normalitzar del DEUC (disponible a la
pàgina web https://www.boe.es/doue/2016/003/L0001600034.pdf ).
PART IV: Criteris de selecció. L’operador econòmic podrà complimentar només la secció de la
part IV, ometent qualsevol altra secció.
Quan un grup d’operadors econòmics, incloses les associacions temporals, participin
conjuntament en el procediment de contractació, s’haurà de presentar un DEUC separat, en
què figuri la informació requeria a les parts II a V, per cadascun dels operadors econòmics
participants.
Quan el contracte estigui dividit en los i els criteris de selecció variïn d’un lot a un altre, el DEUC
s’haurà de complimentar per cada lot o grup de lots als quals s’apliquin els mateixos criteris de
selecció.

[Lloc i data]
[signatura del licitador/representant i segell de l’empresa]"
«PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL CONTRACTE DE PATROCINI AL CLUB
DE FUTBOL BADALONA, PER A LA DIFUSIÓ DE L’ESPORT DEL FUTBOL I DELS VALORS
ASSOCIATS A LA SEVA PRÀCTICA I ALHORA A COL·LABORAR EN PUBLICITAR I FER
DIFUSIÓ DE LA MARCA “BADALONA ÉS FUTUR” O LA MARCA QUE EN CADA MOMENT
DETERMINI L’AJUNTAMENT DE BADALONA, I DE LES CAMPANYES INSTITUCIONALS DE
L’AJUNTAMENT DE BADALONA
PRIMER: OBJECTE DEL CONTRACTE I NECESSITATS A SATISFER. CONDICIÓ
L'objecte d'aquest plec és la contractació d’un patrocini a un equip esportiu de futbol, el Club de
Futbol Badalona, per tal que el patrocinat, a canvi d'una contraprestació econòmica, es
comprometi a fer difusió de l’esport del futbol i dels valors associats a la seva pràctica i alhora a
col·laborar en publicitar i fer difusió de la marca “Badalona és futur” o la marca que en cada
moment determini l'Ajuntament de Badalona, de campanyes institucionals i d’activitats de
l’Ajuntament de Badalona.
La marca “Badalona és futur” és la imatge gràfica base que es difondrà quan el contracte entri
en vigor. La marca esmentada o la marca que en cada moment determini l'Ajuntament de
Badalona ha de servir per promoure la pràctica del futbol i associar aquest esport amb la ciutat
de Badalona i els valors que suposen el treball en equip, l’esforç col·lectiu, la joventut, la vida
sana, la diversitat i l’esperit de superació, entre altres.
SEGON: DURADA DEL CONTRACTE
El termini d’execució del contracte serà d’un any, amb possibilitat d’un any més de pròrroga, a
partir de la seva formalització.
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TERCER: CONTINGUT
L’execució del contracte comprendrà la realització de les següents activitats:
1. Incorporar la marca “Badalona és futur” o la marca que en cada moment determini
l'Ajuntament de Badalona, serigrafiada a la part davantera de la samarreta de joc i a la
samarreta d’escalfament del primer equip del club esportiu de futbol en totes les competicions
que disputi.
2. Incorporar la marca “Badalona és futur” o la marca que en cada moment determini
l'Ajuntament de Badalona en la pàgina web del club de futbol i un enllaç de connexió en la
pantalla inicial del web de club de futbol a la de l’Ajuntament de Badalona (www.badalona.cat).
3. Incorporació del hastag o etiqueta #BadalonaÉsFutur per al seu ús en les xarxes socials
actuals del club esportiu. Aquest hastag o etiqueta pot evolucionar a altres versions futures
segons determini l'Ajuntament de Badalona, les qual també s’utilitzaran en els diferents perfils
de les xarxes socials actuals i futurs del club esportiu durant la vigència del contracte.
També es farà difusió de la marca “Badalona és futur” o la marca que en cada moment
determini l'Ajuntament de Badalona, a través de les xarxes socials del club actuals (Facebook,
Instagram, Youtube i Twitter) i futures que es puguin posar en marxa durant el període de
vigència del contracte. La marca es promocionarà a través de cròniques, imatges i vídeos dels
partits i d’accions promocionals amb l’objectiu d’aconseguir la interacció amb els usuaris i
usuàries d’aquestes xarxes socials.
4. Incorporar la marca “Badalona és futur” o la marca que en cada moment determini
l'Ajuntament de Badalona en els següents suports situats en la sala de premsa de l’Estadi
municipal de futbol de Badalona:
backdrop (suport publicitari de fons), frontal de la taula i tablet de la sala de premsa
5. Incorporar la marca “Badalona és futur” o la marca que en cada moment determini
l'Ajuntament de Badalona, en el dors de les entrades dels partits que disputi el CF Badalona a
l’Estadi municipal.
6. Difusió de totes les campanyes de l’Ajuntament de Badalona, sempre que aquest li trameti el
material de les mateixes.
7. Incorporar la marca “Badalona és futur” o la marca que en cada moment determini
l'Ajuntament de Badalona, en les activitats socials i esportives organitzades pel Club de Futbol.
8. Com a contraprestació es garanteix al patrocinador la disposició de dos equipaments
sencers del primer equip emmarcades o en un maniquí per exposar-les a les entrades dels
edificis municipals o dels organismes autònoms que s’estimi oportú.
9. Lliurar a l’Ajuntament de Badalona 25 entrades de llotja i 500 entrades de graderia per a
assistir a tots els partits oficials de la temporada en qualsevol de les competicions del primer
equip. L’Ajuntament les podrà destinar al repartiment entre centres educatius, entitats de caire
social o cultural o, també, per a operadors turístics, possibles inversors en la ciutat, etc.
10. Suport del club i dels seus jugadors, així com la cessió dels drets d’imatge quan així es
pacti, en les accions relacionades amb l'execució de la promoció de les campanyes
institucionals que l’Ajuntament de Badalona decideixi dur a terme durant el període de vigència
del contracte.
11. La inserció de la marca “Badalona és futur” o la marca que en cada moment determini
l'Ajuntament de Badalona, en els anuncis de premsa, fullets i samarretes commemoratives
relacionades amb les activitats que, durant el període de vigència del contracte, desenvolupi
l'entitat esportiva orientades a la iniciació esportiva de nens i nenes.
Cap d’aquestes activitats a desenvolupar pel Club de Futbol Badalona suposaran un cost
addicional per a l’Ajuntament de Badalona.
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QUART: VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, SISTEMA
DE DETERMINACIÓ DEL PREU, CONTRAPRESTACIONS I FINANÇAMENT
A la vista de l’estudi d’impacte econòmic del patrocini del Club de Futbol Badalona elaborat per
l’empresa PCats Comunicació per a l’Ajuntament de Badalona s’estima que les prestacions de
les parts resten constatades en aquest plec, de manera que la col·laboració en la publicitat de
l'Administració pel patrocinat té entitat suficient per a constituir la prestació econòmica anual de
82.000 euros (IVA exclòs).
El valor total estimat del contracte (VEC) durant el període de vigència d’un any, amb
possibilitat d’un any més de pròrroga, a partir de la seva formalització, és de 180.400 euros (IVA
exclòs), a raó de 82.000 euros de l’any de vigència del contracte; 82.000 euros del possible any
de pròrroga, i de l’import justificat com possible eventual modificació contractual de 16.400
euros, atenent el màxim legal establert del 20% de l’import inicial del contracte.
El pressupost base de licitació és de 99.220,00 euros (IVA inclòs al tipus del 21%), a raó de
82.000 euros el valor base del contracte i 17.220 euros en concepte d’IVA al tipus del 21%.
La despesa màxima derivada d’aquesta contractació durant el present exercici de 2019 es
finançarà amb càrrec a la partida número 20105011/4913/22602 (Patrocini Ciutat de Badalona)
del Pressupost Municipal vigent. L’import de la despesa màxima derivada durant el present
exercici, en el supòsit que el contracte de patrocini entri en vigor el dia 15 d’abril, seria de
53.300 (IVA exclòs).
La despesa derivada d’aquesta contractació restarà sotmesa a la condició suspensiva de
l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals corresponents a les
futures anualitats que comprengui l’execució d’aquest contracte i possible pròrroga per atendre
el seu pagament.
CINQUÈ: MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Si l’equip es classifica per jugar els partits de play off d’ascens a 2a divisió o per disputar la
Copa del Rei o alguna altra competició durant el període de vigència del contracte, l’import del
contracte no s’incrementarà.
En el cas que durant el període de vigència del contracte, el CF Badalona aconseguís l’ascens
a la 2a divisió de futbol, caldrà revisar les condicions del contracte. Les parts s’obliguen a
revisar el contingut econòmic del contracte atès el major impacte mediàtic que tindrà tant
l’entitat com la marca “Badalona és futur” o la marca que en cada moment determini
l'Ajuntament de Badalona, així com l’adaptació a les eventuals exigències que imposi La Liga
de Futbol Professional i a la normativa que li sigui d’aplicació.
L’Ajuntament podrà acordar la modificació del contracte, consistent en la minoració del
pressupost anual en un màxim del 10%, si s’acredita que les prestacions objecte del present
contracte no assoleixen els impactes publicitaris d’acord amb les prestacions previstes en el
plec, per causes no imputables al contractista. Si no s’assoleixen els impactes publicitaris i el
valor del retorn econòmic es redueix en proporció superior al 10%, l’Ajuntament de Badalona
instarà la resolució contractual.
L’Ajuntament podrà acordar la modificació del contracte, consistent en l’increment del
pressupost anual en un màxim del 20%, si s’acredita que les prestacions objecte del present
contracte de Patrocini han superat els impactes publicitaris en un percentatge igual o superior
al 20% d’acord amb les prestacions previstes en el plec.
Per determinar l’abast de la possible modificació, l’Ajuntament elaborarà a final de cada
temporada esportiva durant el període de vigència del contracte, per sí mateix o per un expert
extern en comunicació i publicitat, un informe tècnic-econòmic per quantificar el retorn
econòmic per a l’Ajuntament de Badalona de la inversió del patrocini esportiu al Club de Futbol
Badalona i així poder determinar el valor publicitari previst en la següent temporada, per tal de
fixar-ne el pressupost.
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La modificació proposada per l’Ajuntament serà obligatòria per al contractista, sens perjudici
que se li atorgui un termini d’audiència prèvia de tres dies hàbils.
SISÈ: FACTURACIÓ
La facturació es realitzarà de forma periòdica, a mes vençut, coincidint amb el
desenvolupament de la temporada esportiva (durant els mesos de juliol i agost no hi ha
competició), amb un màxim de 10 factures per any (de gener a juny i de setembre a desembre).
Les factures hauran d’emetre’s per l’import que en resulti adjudicat en aquest contracte
prorratejat a 10 mesos, essent totes les factures durant la vigència del contracte pel mateix
import.
Cadascuna de les factures haurà d’anar acompanyada obligatòriament d’una memòria on
consti la descripció del serveis realitzats en el període a què facin referència. L’aportació de
l’Ajuntament es farà efectiva prèvia presentació de les factures que aniran acompanyades
d’una memòria detallada de les activitats en les que figuri el compliment del que s’ha establert
en l’apartat segon d’aquest plec.
Cadascuna d’aquestes memòries hauran d’incloure fotografies, arxius digitals i/o mostres de
materials produïts on es pugui constatar el seu compliment en cadascun dels partits disputats a
l’Estadi municipal.
També hauran d’incloure un recull de premsa escrita, premsa digital i de televisió que incloguin
les informacions publicades prèvies i posteriors i/o els enllaços per consultar-les, relatives a la
celebració de cadascun dels partits disputats al l’Estadi municipal i en camps contraris; la
comptabilització dels impactes aconseguits en cadascun dels mitjans de comunicació de
premsa escrita, premsa digital i televisió, i la confirmació oficial de la retransmissió televisiva de
cadascun dels partits disputats pel CF Badalona que es puguin emetre per part del canal de
televisió que tingui els drets d’emissió. A més s’inclourà un informe relatiu als impactes i
visibilitat obtinguts en les xarxes socials.
Aquesta memòria haurà d’incloure mensualment informació relativa al percentatge d’ocupació
de l’Estadi municipal de futbol en cadascun dels partits disputats. També aportarà informació
concreta sobre la quantitat d’entrades repartides per l’Ajuntament de Badalona (25 entrades de
llotja i 500 entrades de graderia) per a assistir a cadascun dels partits oficials de la temporada
en qualsevol de les competicions del primer equip i que a la pràctica s’hagin fet servir per
presenciar cadascun dels partits.
La presentació d’aquestes memòries per part del Club de Futbol Badalona és obligatòria i
imprescindible per poder conformar cadascuna de les factures i procedir a la seva tramitació.
Correspon al Club de Futbol Badalona l’elaboració d’aquestes memòries.
També és obligatori i imprescindible que el Club de Futbol Badalona aporti juntament amb
cadascuna de les factures i les memòries dels serveis realitzats esmentades en paràgrafs
anteriors, els certificats acreditatius d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
amb Hisenda i amb la Seguretat Social. El certificat acreditatiu d’estar al corrent en el
compliment de les seves obligacions amb aquest Ajuntament serà sol·licitat per aquest Servei
de Comunicació i Imatge al Departament de Tresoreria.
Per part de l’Ajuntament de Badalona, el Servei d’Esports aportarà mensualment al Servei de
Comunicació i Imatge la informació relativa a la distribució realitzada de les 25 entrades de
llotja i 500 entrades de graderia per a assistir a cadascun dels partits oficials de la temporada
en qualsevol de les competicions del primer equip, de forma que quedi constància dels centres
educatius i de les entitats de caire social o cultural, etc. que han rebut aquestes entrades.
SETÈ: CAUSES DE RESOLUCIÓ
1. La reducció del valor de l’impacte publicitari en un percentatge de més del 10%, d’acord amb
el que s’estableix a l’apartat cinquè d’aquest plec.
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2. Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en incompliments
reiterats en la realització de les activitats incloses en l’apartat segon d’aquest plec, aquesta
circumstància donarà lloc a la resolució d’aquest contracte.
VUITÈ: RESPONSABLE DEL CONTRACTE I UNITAT DE SEGUIMENT
Seran responsables del contracte les persones que durant la seva vigència ocupin el lloc de
Cap de Servei de Comunicació i Imatge i com unitat de seguiment la /el de cap de Departament
de Comunicació i Imatge.
NOVÈ: SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Amb una periodicitat trimestral i/o sempre que es consideri necessari, representants tècnics del
Servei de Comunicació i Imatge, del Servei d’Esports, del Servei de Contractació i
representants del patrocinat faran reunions conjuntes de seguiment de l’execució del contracte
per tal de comprovar el seu grau de compliment.»
SISÈ. DONAR COMPTE de l’ adopció d’aquests acords a la propera sessió ordinària que dugui
a terme la Junta de Govern Local d’aquesta corporació.
SETÈ. COMUNICAR aquesta resolució al cap del Servei de Comunicació i imatge, Cap de
Serveis d’esports i a la Intervenció municipal, per al seu respectiu coneixement i efectes.»
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, la Junta de
Govern ACORDA:
Proposta de resolució
En conseqüència, a l’empara del que preveu l’acord sisè de la resolució esmentada i
considerant que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari proposo el segon tinent d’alcalde i
regidor de l’Àmbit de Govern i Territori, que elevi proposta a la Junta de Govern Local per tal de
donar-ne compte de la resolució a què es fa referència en l’únic antecedent d’aquest document.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució
formulada, la Junta de Govern Local resol de conformitat i pren nota de la resolució indicada.
Els regidors resten assabentats de la precedent resolució.

7. Departament Central de Contractació Expedient: 2019/00000735J :
Donar compte de la Resolució de l’Alcalde de data 11 de abril de 2019 relativa a
l’ADJUDICACIÓ del contracte de patrocini per a la difusió de la marca “Badalona és
futur” i altres accions publicitàries de l’esmentat Ajuntament de conformitat amb les
condicions del plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’aquest contracte
pel termini de 1 any a comptar de l’ endemà de la data de la seva formalització – amb
possibilitat de pròrroga d’un any mes- a favor de la proposició presentada per l’empresa
Club de Futbol Badalona, pel preu anual de 99.220,00 euros (IVA inclòs al tipus del 21%),
a raó de 82.000 euros el valor base del contracte i 17.220 euros en concepte d’IVA al tipus
indicat.
Antecedents
L’alcalde de la corporació va dictar en data 11 d’abril de 2019, una Resolució la part dispositiva
de la qual és del següent tenor literal:
«PRIMER. AVOCAR la delegació de competències efectuada per decret de l’alcaldia de data
25/06/2018 en favor de la Junta de Govern Local només als efectes de resoldre aquest expedient
relatiu la contractació de patrocini al club de futbol Badalona, per a la difusió de l’esport del futbol i
dels valors associats a la seva pràctica i alhora a col·laborar en publicitar i fer difusió de la marca
“Badalona és futur” o la marca que en cada moment determini l’ajuntament de Badalona, i de les
campanyes institucionals de l’ajuntament de Badalona.
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SEGON. ADJUDICAR el contracte de patrocini per a la difusió de la marca “Badalona és futur” i
altres accions publicitàries de l’esmentat Ajuntament de conformitat amb les condicions del plec
de prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest contracte pel termini de 1 any a
comptar de l’ endemà de la data de la seva formalització – amb possibilitat de pròrroga d’un
any mes a favor de la proposició presentada per l’empresa Club de Futbol Badalona amb CIF:
G58325820, pel preu anual de 99.220,00 euros (IVA inclòs al tipus del 21%), a raó de 82.000
euros el valor base del contracte i 17.220 euros en concepte d’IVA al tipus indicat.
TERCER. ATENDRE la despesa màxima derivada d’aquesta contractació durant el present
exercici de 2019, serà de 59.532.euros amb càrrec a la partida pressupostària número
20105011/4913/22602 del pressupost municipal vigent, tipus d’operació ARC , que ha de servir
per atendre la despesa que s’ estima que se’n deriva d’aquest contracte per a l’ any 2019.
SOTMETRE el finançament del contracte, atenent que l’ inici de la seva vigència s’ha previst en el
proper exercici econòmic, a la condició suspensiva de l’ existència de crèdit adequat i suficient en
el pressupost municipal corresponent al 2020, i en cas d’exercitar-se la pròrroga 2021 per atendre
el seu pagament.
QUART. REQUERIR a l’empresa Club de Futbol Badalona amb CIF: G58325820, perquè
formalitzi el contracte de referència dins del termini de 15 dies hàbils següents a la notificació
de la seva adjudicació en document administratiu que constituirà títol suficient per accedir a
qualsevol registre, de conformitat amb el que disposa la clàusula 13.2 del Plec de clàusules
administratives particulars regulador del contracte de referència.
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució a l’únic candidat i licitador de conformitat amb les
característiques del procediment d’aquest contracte amb la relació de recursos que pot
interposar:
Contra els actes dictats en el decurs d’aquest procediment de contractació, referent als actes
preparatoris i licitatoris fins a la formalització del contracte, els interessats podran deduir el
recurs especial en matèria de contractació regulat als articles 44 i següents de la LCSP, i
interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que els hagi dictat o bé
directament recurs contenciós administratiu davant l’odre jurisdiccional contenciós administratiu
d’acord amb els terminis que s’estableixen en la Llei 39/2015, de 1 d’octubre en la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Les controvèrsies derivades dels actes derivats de l’execució, efectes i extinció del present
contractes s’hauran de substanciar davant la jurisdicció civil.
i COMUNICAR-LA a la cap del Servei de Comunicació i Imatge i als Departaments de
Tresoreria i Intervenció Municipals.
SISÈ. PUBLICAR l’adjudicació i formalització d’aquest contracte al Perfil de contractant
d’aquesta corporació, de conformitat amb el que preveu l’article 154 de la LCSP i amb els
mateixos termes, la clàusula 13.4 del PCAP.
SETÈ. DONAR COMPTE de l’adopció d’aquests acords a la propera sessió ordinària que dugui
a terme la Junta de Govern Local d’aquesta corporació.»
Fonaments de dret
1. Aquesta resolució va ser adoptada per l’alcalde mitjançant avocació de les competències en
matèria de contractació que té delegades a la Junta de Govern Local.
2 .En haver estat adoptada aquesta resolució mitjançant avocació de competències, d’acord
amb el que disposa per a aquest supòsit la resolució de delegació de competències de data 25
de juny de 2018, se n’ha de donar compte posteriorment a la Junta de Govern Local, tal com va
establir la resolució transcrita en els antecedents en el seu acord sisè.
3. D’acord amb 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 25 de juny de 2018, sens perjudici que l’ alcaldia pugui assumir les
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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, com és aquest cas atès
que l’adjudicació del contracte de referència havia d’entrar en vigor abans de la finalització de
l’actual temporada i inicialment s’havia previst amb el Club el dia 1 de març com a data de
previsió d’inici.
4. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels 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.
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, la Junta de
Govern ACORDA:
_Proposta de resolució
En conseqüència, a l’empara del que preveu l’acord sisè de la resolució esmentada i
considerant que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari proposo el segon tinent d’alcalde i
regidor de l’Àmbit de Govern i Territori, que elevi proposta a la Junta de Govern Local per tal de
donar-ne compte de la resolució a què es fa referència en l’únic antecedent d’aquest document.
En conseqüència, d’acord amb el que preveu la Resolució d’Alcaldia de 25 de juny de 2018,
entenent que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari, ho proposo a l’alcalde per tal que
l’inclogui a l’ordre del dia de la Junta de Govern Local i aquesta prengui nota de la resolució a
què es fa referència en l’únic antecedent d’aquest document.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució
formulada, la Junta de Govern Local resol de conformitat i pren nota de la resolució indicada.
Els regidors resten assabentats de la precedent resolució.

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 quinze minuts, de la qual com a
secretari general, dono fe.

Signatures:
CRIPTOLIB_CF_Firma secretario

CRIPTOLIB_CF_Firma alcalde
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