
 

 
 
 
 
A C T A de la reunió del Consell Rector 
del Museu de Badalona 
 
Núm. sessió: 3/2022 
Caràcter: extraordinari 
Data: 22 de març de 2022 
Horari: de les 11,10 h a les 11:31 h 
Lloc: sessió telemàtica 
 
 
Assistents: 
 
Vicepresidenta 
Anna M. Lara Carmona 
 
Vocals Consellers/es 
Juan Fernández Benítez 
Rosa Bertran Bartomeu 
Antonio Flores Fernández de Córdoba 
 Carme Martínez Ruzafa 
Miguel Ángel Aguayo Pey  
Daniel Villalaín Sanz 
Rafael Lamuedra Zafra 
 Jordi Casals Garí 
 
 
Directora 
Margarida Abras i Pou 
 
Secretària 
Elena Leal Beltrán 
 
Han excusat la seva assistència la Sra. Raquel López Hurtado i el Sr. Joan Villarroya 
i Font (Membre d’Honor). 
 
En data, hora i amb els assistents indicats a l’encapçalament, havent estat 
degudament convocada per tractar els temes que figuren a l’ordre del dia i 
vàlidament constituïda de conformitat amb les previsions legals i reglamentàries que 
regulen el règim jurídic de funcionament dels òrgans col·legiats, es reuneix el Consell 
Rector amb el següent 



 

 
 
    ORDRE DEL DIA: 
 
1. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR, DE DATA 24 DE FEBRER DE 2022. 
2. APROVAR L’INCREMENT PER A L’ANY 2022 DEL 2% DE LES 
RETRIBUCIONS DE TOT EL PERSONAL AL SERVEI DEL MUSEU DE 
BADALONA, DE CONFORMITAT AMB LES PRESCRIPCIONS DE LA 22/2021, DE 
28 DE DESEMBRE, DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT (EXP. NÚM. 
PER-005/22). 
3. APROVAR LA RECTIFICACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIXEN LA LICITACIÓ DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DEL MUSEU (EXP. NÚM. DES-20/21). 
4. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA VICEPRESIDÈNCIA DE DATA 
15 DE MARÇ DE 2022 DE SUSPENSIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES 
OFERTES DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DEL MUSEU DE 
BADALONA (EXP. DES-20/21). 
5. MEMÒRIA DE L’ANY 2021. 

PROPOSICIONS URGENTS. PRECS I PREGUNTES. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR, DE DATA 24 DE FEBRER DE 2022. 
 
La Secretària dona compte de l’acta de la sessió del Consell anterior, celebrada el 
dia 24 de febrer de 2022.  
 
Es rectifiquen els vots dels punts 2n i 3r de l’acta, atès que manca comptabilitzar el 
vot d’un dels consellers, el Sr. Miguel Angel Aguayo Pey, de tal forma que: 
 
A l’expedient: APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ INTEGRAT PEL 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I EL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE ES PROPOSEN PER REGIR EL 
CONTRACTE DELS SERVEIS PER DUR A TERME EL FESTIVAL MAGNA 
CELEBRATIO, QUE CELEBRA EL MUSEU DE BADALONA (EXP. NÚM. DES-2/21), 
EL SENTIT DELS VOTS ÉS EL SEGÜENT: 
 
El Consell A P R O V A per 6 vots a favor (dels Srs. Anna Maria Lara Carmona, 
Antonio Flores Fernández de Córdoba, Carme Martínez Ruzafa, Daniel Villalaín 
Sanz, Rafael Lamuedra Zafra i Miguel Angel Aguayo Pey) i 2 abstencions (dels 
Srs. Juan Fernández Benítez i Rosa Bertran Bartomeu) l’expedient de contractació 



 

integrat pel plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives 
particulars que es proposen per regir el contracte dels serveis de neteja del Museu 
de Badalona. 
 
A l’expedient: APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ INTEGRAT PEL 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I EL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE ES PROPOSEN PER REGIR EL 
CONTRACTE DELS SERVEIS DE NETEJA DEL MUSEU DE BADALONA (EXP. NÚM 
DES-20/21) EL SENTIT DELS VOTS ÉS EL SEGÜENT: 
 
El Consell A P R O V A per 6 vots a favor (dels Srs. Anna Maria Lara Carmona, 
Antonio Flores Fernández de Córdoba, Carme Martínez Ruzafa, Daniel Villalaín 
Sanz, Rafael Lamuedra Zafra i Miguel Angel Aguayo Pey) i 2 abstencions (dels 
Srs. Juan Fernández Benítez i Rosa Bertran Bartomeu) l’expedient de contractació 
integrat pel plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives 
particulars que es proposen per regir el contracte dels serveis de neteja del Museu 
de Badalona. 
 
Un cop feta la rectificació és trobada conforme i A P R O V A D A per UNANIMITAT. 
 
 
2. APROVAR L’INCREMENT PER A L’ANY 2022 DEL 2% DE LES 
RETRIBUCIONS DE TOT EL PERSONAL AL SERVEI DEL MUSEU DE 
BADALONA, DE CONFORMITAT AMB LES PRESCRIPCIONS DE LA 22/2021, DE 
28 DE DESEMBRE, DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT (EXP. NÚM. 
PER-005/22). 
 
La Secretària explica la proposta d’aprovació de l’expedient de l’increment de les 
retribucions del personal al servei del Museu en els següents termes: 
 
«Vist l’informe-proposta d’acord emès en data 10 de febrer de 2021 que transcrit 
literalment diu: 
«Antecedents 

1. L’article 19.Dos de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l'Estat per a l’any 2022 (publicada en el Butlletí General de 
l’Estat de 29 de desembre de 2021) regula l’increment que podran 
experimentar les retribucions del sector públic durant l’any 2022 de la 
següent manera: 
«Dos. En el año 2022, las retribuciones del personal al servicio del sector 
público no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento 
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021, en términos de 
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que 
respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Los 
gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales, 



 

respecto a los de 2021. A este respecto, se considera que los gastos en 
concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a 
las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer 
determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del 
citado personal al servicio del sector público». 

2.  Acord del Ple de l’Ajuntament de data 22 de febrer de 2022 que aprova 
l’esmentat augment retributiu amb efectes 1 de gener de 2022 a les 
retribucions íntegres, bàsiques i complementàries de tot el personal al seu 
servei. 
Atès que l'acord de Ple, en el punt dispositiu setè autoritza els organismes 
autònoms, les societats mercantils i els consorcis del sector públic municipal 
per a l’aplicació de l’increment del 2% amb efectes 1 de gener de 
2022 a les retribucions íntegres, bàsiques i complementàries de tot el 
personal al seu servei, amb el ben entès que es farà efectiu en el moment 
en què cada ens adopti l’acord corresponent en compliment de la normativa 
vigent, sempre que comptin amb la corresponent consignació pressupostària. 

3. Per tant, en base a tot l’anterior, i seguint les instruccions rebudes pel 
departament de Servei de planificació i recursos humans de l’Ajuntament de 
Badalona i donat que l’aplicatiu informàtic per elaborar la nòmina del Museu 
és el mateix que el de l’Ajuntament, es fa necessari que, a la major brevetat 
possible, el Consell Rector del Museu aprovi l’increment de les retribucions 
per a l’any 2022 en els percentatges establerts en la Llei 22/2021, de 28 de 
desembre, en relació a les existents per a l’any 2021 de tots els conceptes 
actualitzables. 

4. Atès que existeix consignació suficient, via vinculació, en les aplicacions 
pressupostàries del Capítol 1 (despeses de personal) del vigent pressupost 
del Museu de 2022, en prorroga de 2019, per atendre el cost de l’esmentat 
increment salarial del 2% durant tot l’exercici amb efectes d’1 de gener de 
2022 amb el següent detall: 

 

 
 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

Saldo inicial 
pressupost en 
pròrroga de 2019 

 
Despesa 
estimada 
de gener a 
desembre 

 
 
Saldo 
estimat a 
31/12 

O12O4MUS/3331/101
00 

Retribucions bàsiques 
pers. directiu 

15.539,45  15.539,45 

O12O4MUS/3331/101
01 

Retribucions compl. 
pers directiu 

37.165,70  37.165,70 

O12O4MUS/3331/130
00 

Retrib. Bàsiq. pers 
laboral fix 

236.824,21 82.490,96 154.333,25 

O12O4MUS/3331/130 hores extraordinàries 11.768,00 11.768,00 0,00 



 

01 pers lab. fix 

O12O4MUS/3331/130
02 

Retrib. Compl. 
personal laboral fix 

272.866,84 115.657,30 157.209,54 

 
O12O4MUS/3331/131
00 

 
Retrib. bàsiq. pers 
laboral temporal 

  
169.578,69 

- 
169.578,69 

 
O12O4MUS/3331/131
01 

hores
 extraordinàrie
s pers lab. temporal 

   
0,00 

 
O12O4MUS/3331/131
02 

Retrib. Compl.
 personal
 laboral 
temporal 

  
184.114,56 

- 
184.114,56 

O12O4MUS/3331/130
04 

Indemnitzacions   0,00 

O12O4MUS/3331/132
00 

Retrib. espècie 156 156 0,00 

O12O4MUS/3331/150
00 

Productivitat  46.749,49 -46.749,49 

O12O4MUS/3331/150
05 

Altres conceptes 
compl. productivitat 

63.973,60 24.674,52 39.299,08 

O12O4MUS/3331/151
01 

Altres gratificacions   0,00 

O12O4MUS/3331/160
00 

Seguretat social 185.231,06 185.231,06 0,00 

O12O4MUS/3331/162
04 

Acció social 2.089,60 2.089,60 0,00 

TOTAL CAPÍTOL 1 825.614,46 822.510,18 3.104,28 

 
Fonaments de dret 
1. L’article 11.1 del RD Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el text 
refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) en relació al personal laboral, 
estableix que “És personal laboral aquell que, en virtut de contracte de treball 
formalitzat per escrit, en qualsevol de les modalitats de contractació de personal 
previstes en la legislació laboral, presta serveis retribuïts per les Administracions 
Públiques. En funció de la durada del contracte aquest podrà ésser fix, per temps 
indefinit o temporal. 2. Les Lleis de la Funció Pública que es dictin per desenvolupar 
aquest Estatut establiran els criteris per la determinació dels llocs de treball que 
poden ser desenvolupats per personal laboral, respectant en tot cas allò establert a 
l’article 9.2”. 
2. L’article 27 de l’EBEP estableix que “Les retribucions del personal laboral es 
determinaran de conformitat amb la legislació laboral, el conveni col·lectiu que sigui 



 

d’aplicació i el contracte de treball, respectant, en tot cas, allò establert a l’article 21 
del present Estatut”. 
3. L’article 21 de l’EBEP, relatiu a la determinació de les quanties i dels 
increments retributius, estableix que “1. Les quanties de les retribucions bàsiques i 
l’increment de les quanties globals de les retribucions complementàries dels 
funcionaris, així com l’increment de la massa salarial del personal laboral, hauran de 
fixar-se per cada exercici pressupostari a la corresponent Llei de Pressupostos. 2. No 
podran acordar-se increments retributius que globalment suposin un increment de la 
massa salarial superior als límits fixats anualment a la Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat”. 
4. Atès que l’article 82 de l’Estatut dels Treballadors regulador del concepte i 
l’eficàcia dels convenis col·lectius estableix que “Els convenis col·lectius, com 
resultat de la negociació desenvolupada pels representats dels treballadors i dels 
empresaris, constitueixen l’expressió de l’acord lliurement adoptat per ells en virtut 
de la seva autonomia col·lectiva. 2. Mitjançant els convenis col·lectius, i en el seu 
àmbit corresponent, els treballadors i empresaris regulen les condicions de treball i 
de productivitat; igualment podran regular la pau laboral a través de les obligacions 
que es pactin”. 
5. La Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat, 
estableix que les retribucions del personal al servei del sector públic no podran 
experimentar un increment global superior al 2 per cent amb efectes 1 de gener de 
2022, respecte a les vigents a 31 de desembre de 2021, en termes d’homogeneïtat 
pels dos períodes de comparació, tant respecte als efectius de personal com a 
l’antiguitat del mateix. 
6. Atès que d’acord amb els articles 214 i ss. del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora 
d’Hisendes Locals, la intervenció municipal ha de fiscalitzar prèviament aquesta 
proposta. 
7. Atès que la competència per aprovar aquestes modificacions de la nòmina 
de personal de l’organisme autònom, d’acord amb allò que disposa l’article 8 dels 
Estatuts del Museu, correspon al Consell Rector del Museu. 
Conclusió 
Segons criteri dels qui subscriuen, en base a la normativa citada, i d’acord amb el 
que estableix l’article 172 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, no hi 
ha obstacle d’ordre legal per tal que el Consell Rector del Museu de Badalona adopti 
la següent proposta i la converteixi en resolució: 
PRIMER.- Aprovar l’aplicació i fixar a les retribucions íntegres, bàsiques i 
complementàries, de tot el personal al servei del Museu de Badalona de Badalona 
contractat en règim de dret laboral, l’increment del 2% amb efectes d’1 de gener de 
2022 tal i com es preveu a l’article 18.Dos de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, 
d’aprovació de mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector 
públic, d’acord amb el següent detall: 
 



 

Sou i triennis 
Es remet a les quantitats detallades a l’article 19.Cinc.1 de la Llei 22/2021, de 28 de 
desembre. 
Pagues extraordinàries 
Cadascuna de les dues pagues (juny i desembre) inclourà les quanties de sou i 
triennis fixades a l’article 19.Cinc. 2 d’aquesta Llei. 
Complement de destí 
L’article 23.U.C) d’aquesta Llei especifica els imports d’acord amb el nivell del lloc de 
treball. Complement específic 
La seva quantia anual s’incrementarà respecte a la vigent a 31 de desembre de 2021 
en un 2% amb efectes 1 de gener de 2022, sense perjudici del que estableix l’article 
19. set de la llei pel que fa a situacions singulars i excepcionals. 
Complement de productivitat 
Cada organisme públic determinarà, dins del crèdit total disponible, que 
experimentarà l’increment màxim previst en l’article 19. dos, en termes anuals, 
respecte a l’establert a 31 de desembre de 2021, del 2% amb efectes 1 de gener de 
2022, les quanties parcials assignades als seus diferents àmbits orgànics, territorials, 
funcionals o de tipus de lloc. 
Gratificacions per serveis extraordinaris. 
Es concediran pels departaments ministerials o organismes públics dins dels crèdits 
assignats a tal fi, que experimentaran l’increment màxim previst en l’article 19.dos, 
en termes anuals, del 2% amb efectes 1 de gener de 2022 respecte als assignats a 
31 de desembre de 2021. 
Els complements personals transitoris i provisionals transitoris reconeguts al 
personal del Museu de Badalona de Badalona es regiran per la seva normativa 
específica i per allò establert a la Llei 11/2020, de 30 de desembre. 
SEGON.- Aplicar l’increment individual del 2% amb efectes 1 de gener de 2022 de 
les retribucions de conformitat amb l’apartat anterior en la propera nòmina i fer 
efectius els endarreriments fins el mes anterior en una nòmina extraordinària a la 
major brevetat possible. 
TERCER.- Regularitzar, si s’escau, tots els conceptes abonats durant l’any 2022, de 
conformitat amb l’article 19 de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, que preveu 
l’increment del 2% amb efectes 1 de gener de 2022. 
QUART.- Notificar les següents actualitzacions als legals representants dels 
treballadors, per tal que en tinguin constància fefaent dels salaris vigents durant 
l’exercici 2022. 
El que s’informa als efectes de que la Intervenció Municipal fiscalitzi el present 
expedient de conformitat amb la normativa d’hisendes locals (Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per R.D. legislatiu 2/2004, de 5 de març i 
R.D. 500/1990 de 20 d’abril).» 
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal de data 15 de març de 2022 que 
diu: 
«S’emet informe respecte a la proposta de l’aplicació de l’increment del 2% a les 
retribucions del personal del Museu: 



 

- Vist que els responsables informen que hi ha crèdit suficient per fer-ne front, 
 
Es fiscalitza de conformitat, tot tenint en compte, no obstant, que no es troba coberta 
tota la plantilla del Museu, amb la qual cosa, qualsevol contractació que es dugui a 
terme, si es segueix amb el pressupost prorrogat, haurà d’anar acompanyada de la 
conseqüent modificació pressupostària o bé l’expedient haurà de posar de manifest 
els recursos amb els que es farà front l’increment de despesa.» 
 
En conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni 
reglamentari per tal que la Vicepresidenta del Museu de Badalona, proposi al Consell 
Rector l’aprovació dels següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar l’aplicació i fixar a les retribucions íntegres, bàsiques i 
complementàries, de tot el personal al servei del Museu de Badalona de Badalona 
contractat en règim de dret laboral, l’increment del 2% amb efectes d’1 de gener de 
2022 tal i com es preveu a l’article 18.Dos de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, 
d’aprovació de mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector 
públic, d’acord amb el següent detall: 
Sou i triennis 
Es remet a les quantitats detallades a l’article 19.Cinc.1 de la Llei 22/2021, de 28 de 
desembre. 
Pagues extraordinàries 
Cadascuna de les dues pagues (juny i desembre) inclourà les quanties de sou i 
triennis fixades a l’article 19.Cinc. 2 d’aquesta Llei. 
Complement de destí 
L’article 23.U.C) d’aquesta Llei especifica els imports d’acord amb el nivell del lloc de 
treball. Complement específic 
La seva quantia anual s’incrementarà respecte a la vigent a 31 de desembre de 2021 
en un 2% amb efectes 1 de gener de 2022, sense perjudici del que estableix 
l’article 19. set de la llei pel que fa a situacions singulars i excepcionals. 
Complement de productivitat 
Cada organisme públic determinarà, dins del crèdit total disponible, que 
experimentarà l’increment màxim previst en l’article 19. dos, en termes anuals, 
respecte a l’establert a 31 de desembre de 2021, del 2% amb efectes 1 de gener de 
2022, les quanties parcials assignades als seus diferents àmbits orgànics, territorials, 
funcionals o de tipus de lloc. 
Gratificacions per serveis extraordinaris. 
Es concediran pels departaments ministerials o organismes públics dins dels crèdits 
assignats a tal fi, que experimentaran l’increment màxim previst en l’article 19.dos, 
en termes anuals, del 2% amb efectes 1 de gener de 2022 respecte als assignats a 
31 de desembre de 2021. 
Els complements personals transitoris i provisionals transitoris reconeguts al 



 

personal del Museu de Badalona de Badalona es regiran per la seva normativa 
específica i per allò establert a la Llei 11/2020, de 30 de desembre. 
SEGON.- Aplicar l’increment individual del 2% amb efectes 1 de gener de 2022 de 
les retribucions de conformitat amb l’apartat anterior en la propera nòmina i fer 
efectius els endarreriments fins el mes anterior en una nòmina extraordinària a la 
major brevetat possible. 
TERCER.- Regularitzar, si s’escau, tots els conceptes abonats durant l’any 2022, de 
conformitat amb l’article 19 de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, que preveu 
l’increment del 2% amb efectes 1 de gener de 2022. 
QUART.- Notificar les següents actualitzacions als legals representants dels 
treballadors, per tal que en tinguin constància fefaent dels salaris vigents durant 
l’exercici 2022.» 
 
El Consell A P R O V A per UNANIMITAT l’expedient de l’increment del 2% de les 
retribucions del personal al servei del Museu de Badalona. 
 
 
3. APROVAR LA RECTIFICACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIXEN LA LICITACIÓ DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DEL MUSEU (EXP. NÚM DES-20/21). 
 
La Secretària explica la proposta d’aprovació de la rectificació dels plecs de 
clàusules administratives particulars que regeixen la licitació del contracte dels 
serveis de neteja del Museu en els següents termes: 
 
«ANTECEDENTS 
 
1. En data 24 de febrer de 2022 el Consell Rector del Museu de Badalona va 
aprovar l’expedient de contractació integrat pel plec de prescripcions tècniques i de 
clàusules administratives particulars que es proposen per regir el contracte servei de 
neteja de les dependències del Museu de Badalona. 
 
2. L’anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant de la Plataforma de 
Contractació del Sector públic en data 3 de març de 2022, amb l’acord abans 
esmentat i els plecs de clàusules tècniques i plecs de clàusules administratives 
particulars finalitzant el termini el 21 de març de 2022. 
 
3. Atès que s’ha detectat la manca de formulació dels costos directes, indirectes i 
benefici industrial del pressupost base de licitació i l’informe emès en data 17 de 
març de 2022 per la Directora del Museu. 
 
4. Atesa la resolució de la Vicepresidenta del Museu de data 15 de març de 
2022 mitjançant la qual es suspèn el termini de presentació de les ofertes de licitació 
del servei de neteja del Museu de Badalona per tal de procedir a aprovar la 



 

rectificació del plec de clàusules administratives particulars en relació als costos 
directes, indirectes i benefici industrial del pressupost base de licitació, així com el 
lloc on formular les possibles millores a presentar pels licitadors. 
 
5. Vist l’informe emès en data 17 de març de 2022 per la Directora del Museu: 

 
Que s’emet per tal de procedir al càlcul dels costos directes, indirectes i el benefici 
industrial de l’import base de licitació del contracte de neteja de les dependències del 
Museu de Badalona, atès que s’ha detectat una omissió d’aquests en l’especificació 
de l’import base de licitació i caldria afegir-los al plec de clàusules administratives. El 
càlcul és el següent: 
 
 

LICITACIÓ Hores Preu hora Import 

Operària/i 6740 15,00 € 101.100,00 € 

Especialista 572 15,50 € 8.866,00 € 

 TOTAL LICITACIÓ 109.966,00 € 

 

Costos directes 89% 97.869,74 € 

Costos indirectes 5% 5.498,30 € 

 
 
 

Benefici industrial 6% 6.597,96 € 

TOTAL LICITACIÓ 109.966,00 € 

 
 
Aquesta omissió no afecta els preus, que no varien en relació als publicats a la 
licitació.» 
 
6. Vist l’informe jurídic emès per la Secretària delegada en data 17 de març de 
2022 transcrit en la part que interessa diu així: 
 
«INFORME JURÍDIC que s’emet per a la seva incorporació a l'expedient de 
referència en relació al plec de clàusules administratives particulars que han de regir 
la contractació del servei de neteja de les dependències del Museu de Badalona. 
 
 
Antecedents 
 
1. En data 24 de febrer de 2022 el Consell Rector del Museu de Badalona 
va aprovar l’expedient de contractació integrat pel plec de prescripcions tècniques i 
de clàusules administratives particulars que es proposen per regir el contracte servei 



 

de neteja de les dependències del Museu de Badalona. 
 
2. L’anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant de la 
Plataforma de Contractació del Sector públic en data 3 de març de 2022, amb l’acord 
abans esmentat i els plecs de clàusules tècniques i plecs de clàusules 
administratives particulars finalitzant el termini el 21 de març de 2022. 
 
3. Atès que s’ha detectat la manca de formulació dels costos directes, 
indirectes i benefici industrial del pressupost base de licitació i l’informe emès en data 
17 de març de 2022 per la Directora del Museu. 
 
4. Atesa la resolució de la Vicepresidenta del Museu de data 15 de març 
de 2022 mitjançant la qual es suspèn el termini de presentació de les ofertes de 
licitació del servei de neteja del Museu de Badalona per tal de procedir a aprovar la 
rectificació del plec de clàusules administratives particulars en relació als costos 
directes, indirectes i benefici industrial del pressupost base de licitació, així com el 
lloc on formular les possibles millores a presentar pels licitadors. 
 
Fonaments de Dret 
 
Resulta aplicable la normativa següent: 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 

- Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les APP. 

- Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (LPACAP). 
 
Consideracions jurídiques 
 
Primera.- En data 24 de febrer de 2022 el Consell Rector del Museu de Badalona va 
aprovar l’expedient de contractació integrat pel plec de prescripcions tècniques i de 
clàusules administratives particulars que es proposen per regir el contracte de 
servei de neteja de les dependències del Museu. La Directora del Museu ha emès en 
data 17 de març de 2022 un informe que transcrit literalment diu així: 
 
“INFORME 
Que s’emet per tal de procedir al càlcul dels costos directes, indirectes i el benefici 
industrial de l’import base de licitació del contracte de neteja de les dependències del 
Museu de Badalona, atès que s’ha detectat una omissió d’aquests en l’especificació 
de l’import base de licitació i caldria afegir-los al plec de clàusules administratives. El 
càlcul és el següent: 
 
 



 

LICITACIÓ Hores Preu hora Import 

Operària/i 6740 15,00 € 101.100,00 € 

Especialista 572 15,50 € 8.866,00 € 

 TOTAL LICITACIÓ 109.966,00 € 

 

Costos directes 89% 97.869,74 € 

Costos indirectes 5% 5.498,30 € 

Benefici industrial 6% 6.597,96 € 

TOTAL LICITACIÓ 109.966,00 € 

 
Aquesta omissió no afecta els preus, que no varien en relació als publicats a la 
licitació.” 
 
En aquest sentit, és obligatori desglossar al plec de clàusules administratives 
particulars o document regulador de la licitació els costos directes, indirectes i altres 
despeses (resolució TACRC 861/2018 d’1 d’octubre i 506/2019, de 9 de maig). Per 
això, es considera oportú afegir a la clàusula 6 del plec de clàusules administratives 
particulars que regeixen la licitació del servei de neteja del Museu de Badalona, els 
costos directes, indirectes i el benefici industrial de l’import base de licitació del 
contracte de conformitat amb l’informe de la Directora del Museu de data 17 de març 
de 2022. 
 
Segona.- Tanmateix, als efectes de facilitar als possibles licitadors el model on 
proposar les millores, caldria afegir a l’annex 4 ”Model de proposició econòmica”, un 
apartat que faci referència a la possibilitat d’oferir les millores de la clàusula 6.» 
 
 
En conseqüència, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que, es 
proposi al Consell Rector l’aprovació del següent ACORD: 
 
 
PRIMER.- Aprovar les rectificacions al plec de clàusules administratives particulars 
que regeixen la licitació del contracte de servei de la neteja del Museu, als efectes 
d’introduir a la clàusula 3 els costos directes, indirectes i el benefici industrial del preu 
base de licitació, així com modificar el model de proposició econòmica, Annex 4, als 
efectes que els licitadors puguin aportar en aquest sobre les millores proposades, si 
s’escau, i conseqüentment, aprovar el text refós dels plecs de clàusules 
administratives particulars rectificats que literalment diu així: 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR 
EL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA AL MUSEU 
DE BADALONA 
 



 

l. ASPECTES GENERALS DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 1.-Objecte del contracte i necessitats a satisfer Clàusula 2.- Naturalesa 
jurídica del contracte i règim jurídic 
Clàusula 3.-Valor estimat del contracte, pressupost de licitació i finançament Clàusula 
4.- Durada del contracte i possibilitat de pròrroga 
Clàusula 5.- Responsable del contracte 
 
 
II. REQUISITS DE LA LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE Clàusula 
6.- Procediment i tramitació de l'expedient 
6.1. Procediment d'adjudicació i desenvolupament 
 
6.2. Criteris de valoració de les ofertes 
 
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 Clàusula 10.- Mesa 
de Contractació 
Clàusula 11.- Adjudicació del contracte 
 
Clàusula 12.- Perfecció i formalització del contracte 
 
III. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 13.- Inici de l’execució del contracte 
 
Clàusula 14.- Drets i obligacions de les parts de caràcter general 
 
Clàusula 15.- Obligacions de les parts d'ordre laboral, social i de prevenció de riscos



 

 
Clàusula 16.- Despeses a càrrec del contractista Clàusula 17.- Abonament del preu 
Clàusula 18.- Subrogació de personal Clàusula 19.- Assegurances 
Clàusula 20.- Revisió de preus 
 
Clàusula 21.- Penalitzacions per demora en l'inici d'execució del contracte, per 
execució defectuosa d'aquest contracte, per l'incompliment de les obligacions 
establertes en aquest plec o d'aquells altres compromisos oferts pel contractista 
 
Clàusula 22.- Danys causats com a conseqüència de l'execució del contracte 
Clàusula 23.- Modificació del contracte 
Clàusula 24.- Cessió i subcontractació Clàusula 25.- Extinció del contracte 
Clàusula 26.- Resolució del contracte i efectes Clàusula 27.- Condició especial 
d’execució 
Clàusula 28.- Interpretació del contracte i jurisdicció competent Clàusula 29. -Domicili 
a efectes de notificacions 
 
IV. ANNEXOS 
 
ANNEX 1. Declaració de condicions addicionals (contingut dels sobres/arxius 
electrònics A de les proposicions) 
 
ANNEX 2. Model de compromís d’adscripció de mitjans i/o subcontractació (contingut 
dels sobres/arxius electrònics A de les proposicions) 
 
ANNEX 3. Model de declaració responsable 
 
ANNEX 4. Model de proposició econòmica (contingut dels sobres/arxius electrònics 
B de les proposicions) 
 
ANNEX 5 Formulari DEUC ANNEX 6 Personal a subrogar 
 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES OBLIGATÒRIES 
 
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ: Obert 
TRAMITACIÓ: Ordinària 
 
PERFIL DE CONTRACTANT DES DEL WEB DEL MUSEU DE BADALONA 
https://www.museudebadalona.cat/perfil-del-contractant/ 
 
CPV: 90911200-8 Serveis de neteja d’edificis CPA: 81.21.10 Serveis de neteja 
general d’edificis CCAE: 8121 Neteja general d’edificis 
1.- Necessitats administratives a satisfer: És necessari dur a terme aquesta 
contractació atenent que la prestació dels serveis que en constitueixen l’objecte és 

http://www.museudebadalona.cat/perfil-del-contractant/


 

d'obligada prestació per part d'aquest Museu i el contracte que actualment els regula 
va finalitzar el dia 31/05/2021. 
 
2.-Naturalesa jurídica del contracte: Contracte administratiu ordinari de serveis 3.- 
Aspectes econòmics: 
3.1- Valor estimat 165.129,00 euros, comprensiu del valor d'aquest contracte per a la 
seva durada inicial, establerta en 2 anys, més la seva possible pròrroga per un any 
més. No s’han previst modificacions de contracte a més de les establertes legalment. 
 
3.2- Preu unitari màxim: 
Operàri/a 15,00 euros, IVA exclòs. Especialista: 15,50 euros, IVA exclòs. 
 
3.3- Pressupost màxim estimatiu de licitació: 109.966,00 euros, més el 21% d’IVA 
(23.092.86 euros). 
 
3.3.- Finançament del contracte: Quant a la despesa que es deriva d'aquest 
contracte per a l’exercici actual anirà amb càrrec a la partida 
O12O4MUS/3331/22700 del pressupost del Museu de Badalona de 2022 en 
pròrroga de 2019. Pel que fa als exercicis següents, restarà sotmesa a la condició 
suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
corresponents a aquestes anualitats per atendre el seu pagament. 
 
4.- Termini de durada del contracte: 2 anys a comptar des de l’endemà de la 
formalització del contracte que es preveu en el segon trimestre de 2022. 
Possibilitat i durada de les pròrrogues: es preveu la possibilitat de la pròrroga del 
contracte per un període d’un any. 
 
5.-Responsable del contracte: la Direcció del Museu de Badalona. 6.- Procediment: 
Tipus de Procediment d’adjudicació: Obert 
Nombre de sobres: 2 (sobre A Documentació administrativa, sobre B aspectes 
tècnics i oferta econòmica) 
Publicitat: perfil del contractant 
 
7.- Criteris de valoració de les ofertes: Vegeu la clàusula 6.2 d' aquest plec 8.- 
Classificació del contractista: Sí 
9.- Garanties exigibles: Només s'exigeix la constitució d'una garantia definitiva per 
un import corresponent al 5% del preu del contracte (IVA exclòs). 
 
11.-Cessió subcontractació: Potestatives, prèvia l'autorització expressa i per escrit 
del Museu de Badalona. 
 
12.-Facturació: Periòdica, mensual. 13.-Revisió de preus: No. 
 
 



 

l. ASPECTES GENERALS DEL CONTRACTE 
Clàusula 1.- Objecte del contracte i necessitats a satisfer 
 
1. L'objecte d'aquest contracte és la prestació del servei de neteja de les 
dependències del Museu de Badalona, d'acord amb les especificacions mínimes 
previstes al Plec de prescripcions tècniques particulars regulador d'aquest contracte 
o aquelles altres que amb caràcter superior hagi ofert qui en resulti escollit 
adjudicatari. 
 
Aquesta contractació s'ha promogut atenent que ha finalitzat el contracte que 
actualment regula la prestació dels serveis a què s' ha fet abans referència. 
 
2. La classificació de productes per activitats (CPA) de l'objecte del contracte, 
atenent les prestacions que combina, es correspon amb la classe 81.21.10 Serveis 
de neteja general d’edificis, la classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE) 
es correspon amb el codi 8121 Neteja general d’edificis, i el codi CPV del Vocabulari 
Comú de Contractes Públics és el 90911200-8 Serveis de neteja d’edificis. 
 
3. 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. 
 
4. Als efectes del que disposa l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic (LCSP), la naturalesa i extensió de les necessitats 
administratives, la idoneïtat de l'objecte del contracte i la justificació del procediment i 
dels criteris d'adjudicació estan acreditats a l'expedient de contractació. 
 
Clàusula 2.- Naturalesa jurídica del contracte i règim jurídic 
 
1. Aquest contracte és de caràcter administratiu ordinari i adopta el tipus de 
serveis, d'acord amb els articles 25 i 17 de la LCSP, respectivament. No està 
subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb el que preveu l’article 22 de 
la LCSP. 
 
2. Constitueixen la llei del contracte aquest plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de clàusules administratives generals de l’Ajuntament de 
Badalona 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 
és 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 en 
relació a aquelles prescripcions tècniques, en cas de discrepància o discordança. 
 



 

3. Per a tot allò no previst expressament en aquest plec, en el plec de 
prescripcions tècniques particulars, ni en el plec de clàusules administratives 
generals s’aplicarà supletòriament la normativa següent: 
 
- 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. 
 
- La Directiva 2014/24/UE, del Parlament europeu i del Consell, de 26 de febrer 
de 2014, de contractació pública, així com la restant normativa de la Unió Europea, 
en allò que resulti directament aplicable. 
 
 
- El RD 817/2009, de 8 de maig pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de 
contractes del sector públic (en endavant, LCSP), en tots aquells aspectes declarats 
bàsics per la disposició final primera. 
- El Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
(Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre –RGLCAP-), en tots aquells aspectes de 
desenvolupament bàsic que no s’oposin a la LCSP. 
- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
- La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
- La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
- La Llei 29/2010, de 3 d’agost, d’usos de mitjans electrònics en el sector públic 
de Catalunya. 
- 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 Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública (DOGC 7133, de 2 de juny). 
- La resta de normes de Dret administratiu, legislació de règim local i qualsevol 
normativa concordant aplicable. 
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. 
 
4. Així mateix, la prestació dels serveis objecte d’aquest 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 de licitació i finançament 
 
1. A efectes de determinar el procediment d'adjudicació a seguir, el valor 
estimat del contracte és de 165.129,00 euros (més 34.677,09 € en concepte d’IVA), i 
comprèn la durada inicial del contracte establerta en 2 anys (per un import de 
109.966,00 euros), més la de la seva possible pròrroga per al termini màxim d’un any 
més (per un import de 55.163,00 euros, IVA no inclòs). Tot això de conformitat amb el 
que preveu l’article 101 de la LCSP. 
 
2. El pressupost màxim de licitació d’aquest contracte s’ha estimat en 
109.966,00 €, al qual s’haurà d’aplicar el 21% d’IVA. L’import expressat és el resultat 
de calcular una contractació estimada de 7.312 h a un preu unitari de 15,00€/hora, 
IVA exclòs, per als operaris/àries i 15,50€/hora per als especialistes, distribuïdes de 
la manera següent: 
 

LICITACIÓ Hores Preu hora Import 

Operària/i 6740 15,00 € 101.100,00 € 

Especialista 572 15,50 € 8.866,00 € 

 TOTAL LICITACIÓ 109.966,00 € 

 
Els costos directes, indirectes i el benefici industrial aplicables al pressupost màxim 
de licitació son els següents: 
 

Costos directes 89% 97.869,74 € 

Costos indirectes 5% 5.498,30 € 

Benefici industrial 6% 6.597,96 € 

TOTAL LICITACIÓ 109.966,00 € 

 
Pel que fa a la pròrroga, s’ha estimat un import de 55.163,00 €, al qual s’haurà 
d’aplicar el 21% d’IVA. L’import es distribueix de la següent manera: 
 

PRÒRROGA Hores Preu hora Import 

Operària/i 3382 15,00 € 50.730,00 € 

Especialista 286 15,50 € 4.433,00 € 

 TOTAL LICITACIÓ 55.163,00 € 

 
3. El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és 
indiscutible, no s'admet cap prova d’insuficiència i porta implícits tots aquells 
conceptes previstos a la clàusula 16 del plec de clàusules administratives generals 
aplicable. 
 
4. El preu definitiu del contracte serà aquell que resulti de les proposicions 
efectuades, tenint en compte l’oferta econòmica proposada a la baixa per part del 



 

candidat o licitador que resulti adjudicatari. 
 
5. El finançament del contracte, que anirà amb càrrec a la partida 
O12O4MUS/3331/22700 del pressupost del Museu, restarà sotmès a la condició 
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient als pressupostos municipals 
corresponents a aquells exercicis, de conformitat amb el que preveu l'article 174 del 
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que 
del contracte de referència se’n derivi per a les futures anualitats podrà constituir 
causa per a la modificació i/o resolució del contracte, d’acord amb l’establert a les 
clàusules 23 i 26 d’aquest plec. 
 
6. El Museu de Badalona no resta obligat a exhaurir l’esmentat import en atenció 
al fet que les factures o les certificacions, si escau, un cop finalitzat el contracte, 
podrien ascendir a una quantitat inferior a la inicialment prevista. 
 
 
Clàusula 4.- Durada del contracte i possibilitat de pròrroga 
 
1. La durada d'aquest contracte s'estableix en 2 anys, des de l’endemà de la 
formalització del contracte que es preveu en el segon trimestre del 2022, cas que no 
fos possible la formalització del contracte que es derivi d'aquest procediment abans 
de la data indicada, a comptar del primer dia natural del mes següent al de la data de 
la seva formalització. 
 
2. El contracte es podrà prorrogar per un període d'un any. En aquest cas, la 
pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació, o en qui aquest delegui, i serà 
obligatòria per a l’empresa contractista, sempre que la preavisi amb, almenys, dos 
mesos d’antelació a l’acabament del termini de durada del contracte. La pròrroga no 
es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts. 
 
 
Clàusula 5.- Responsable del contracte 
 
1. A efectes de l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte és la 
Direcció del Museu de Badalona, a la qual correspondran bàsicament, entre d'altres, 
les funcions següents: 
 
• Seguir i supervisar les prestacions objecte del contracte. 
• Determinar si la prestació realitzada pel contractista s'ajusta a les 
prescripcions establertes i condicions contractuals. 
• Donar les indicacions necessàries al contractista per a la correcta 
realització de la prestació contractada. 



 

• Conformar la facturació derivada de l'execució del contracte. 
• Proposar i informar les eventuals incidències, modificacions o 
pròrrogues del contracte. 
• Recepcionar les prestacions objecte del contracte. 
• Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar. 
 
2. EI 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 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 competent per resoldre aquest expedient és el Consell 
Rector del Museu de Badalona. 
 
2. L’interlocutora per aquest contracte és la directora del Museu de Badalona, 
telèfon 933899717, correu electrònic mabras@museudebadalona.cat 
 
3. L’accés al perfil de contractant del Museu de Badalona, on constarà inserida 
tota la informació i documentació referents a aquest expedient de contractació, es 
realitza per internet a través de la Plataforma Electrònica de Contractació Pública de 
la Generalitat de Catalunya, a l’enllaç: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&k eyword=museu+de+badalona&idCap=32832968&ambit= 
 
4. Les empreses que pretenguin licitar podran requerir informació addicional 
sobre els plecs en les condicions establertes a l’article 138.3 LCSP. Les respostes 
emeses respecte aclariments dels plecs i resta de documentació reguladora de la 
licitació es publicarà de forma agregada sense identificar l’emissor de la consulta en 
el perfil de contractant. Les respostes tindran caràcter vinculant. 
 
5. L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària i es durà a 
terme a través de mitjans electrònics, per la qual cosa les ofertes dels licitadors es 
presentaran en el seu format a través de la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat de Catalunya. 
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6. El procediment d’adjudicació és el procediment obert previst a l’article 156 de 
la LCSP de manera que qualsevol empresari interessat que compleixi els requisits 
de capacitat i solvència indicats en la clàusula 7 d’aquest plec, i article 116.4c), hi 
podrà concórrer presentant-hi una proposició, excloent-se qualsevol mena de 
negociació dels termes del contracte amb els licitadors. 
 
7. La convocatòria de la licitació es farà mitjançant publicació de l’anunci en el 
Perfil de contractant del Museu de conformitat amb el que preveu l’article 135.1 de la 
LCSP. 
 
8. L’òrgan d’assistència per a l’adjudicació del contracte, que decidirà l’admissió o 
inadmissió dels candidats o licitadors, avaluarà les ofertes admeses i proposarà 
l’adjudicació del contracte és la Mesa de Contractació del Museu de Badalona. 
 
En tot cas, l’obertura de les proposicions haurà d’ efectuar-se en el termini màxim de 
20 dies (article 157.3 LCSP) comptats des de la data de finalització del termini 
establert per a la seva presentació. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 157.2 de la LCSP, quan s’emprin una pluralitat de 
criteris d’adjudicació, els licitadors hauran de presentar la proposició en dos sobres o 
arxius electrònics, conforme als criteris avaluables mitjançant l’ aplicació de fórmules. 
 
Si la proposició tingués més d’un sobre o arxius electrònics, com succeeix en aquest 
procediment, de tal forma que aquests s’hagin d’obrir en diversos actes 
independents, el termini anterior s’entendrà complert quan s’hagi obert, dins del 
mateix, el primer dels sobres o arxius electrònics que formen part de la proposició. 
 
9. les empreses licitadores que hagin presentat proposicions hauran d’atorgar 
una paraula clau, la qual les serà sol·licitada un cop transcorregudes 24 hores de la 
data i hora límit establerta per a la presentació de proposicions que s’indiqui en 
l’anunci de licitació d’aquest contracte. Aquesta conformitat, tal i com preveu l’article 
159.6.d) de la LCSP, garanteix mitjançant un dispositiu electrònic, que l’obertura de 
les proposicions no es realitza fins que hagi finalitzat el termini per a la seva 
presentació. 
Els empresaris han de facilitar aquesta paraula clau abans del moment de l’obertura 
dels sobres/arxius electrònics de què es tracti. 
Cas de no facilitar-la dins del termini a què s’ha fet referència, s’entendrà que retiren 
la seva proposició de la licitació. 
- Prèvia acreditació dels custodis mínims requerits, la Mesa de Contractació 
procedirà a l’obertura dels SOBRES DIGITALS que estiguin autoritzats amb paraula 
clau, dins del qual, s’hauran inclòs tots els documents, tant administratius com els 
relatius a l’oferta. 
 



 

 
 
Amb posterioritat a la recepció de les proposicions dels licitadors i, prèvia la 
constitució de la Mesa de Contractació en acte públic que se celebrarà en el lloc, 
data i hora que s’indicarà en l’anunci de licitació o, altrament, mitjançant inserció d’un 
avís en el Perfil de contractant d’aquest Organisme, el president de la Mesa 
ordenarà l’obertura del "SOBRE/ARXIU ELECTRONIC A" de cadascuna de les 
proposicions presentades d’acord amb l’article 81 del Reglament general de la Llei 
de contractes (RD 1098/2001, de 12 d’octubre) i el secretari de la Mesa certificarà la 
relació de documents que figurin en cadascun dels esmentats sobres, el contingut 
dels quals serà: 
A) Quant al SOBRE/ARXIU ELECTRONIC A es refereix i d’acord amb l’article 
140 de la LCSP: 
1.- DEUC Formulari normalitzat de document europeu únic de contractació, segons 
Reglament (UE) núm. 2016/7 (disponible a les pàgina web 
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf i 
http://www10.gencat.net/ecofin jcca/ni/docs/DEUC-cat.pdf 
 
2. - Declaració de condicions addicionals segons Annex 1. Aquesta declaració 
inclourà l’acceptació expressa, tal i com preveuen l’article 140.1.a).4º i la Disposició 
Addicional 15ª de la Llei de Contractes del Sector Públic, dels mitjans electrònics per 
a rebre totes les notificacions, comunicacions i intercanvi d’informació necessaris per 
a la resolució del procediment de contractació de referència, inclosos els aclariments 
i actes d’adjudicació, així com la designació d’una adreça de correu electrònic la qual 
haurà d’estar habilitada. 
3.- Adscripció de mitjans i/o subcontractació segons Annex 2. 
4.- Una declaració responsable del licitador, segons Annex 3, en la qual, en el seu 
cas, autoritzi al Museu 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. 
B) Quant al SOBRE/ARXIU ELECTRONIC B es refereix: 
- La proposició econòmica seguint el model establert en l’annex 4 d’aquest plec. 
Si la Mesa observés en la documentació presentada dins dels SOBRES/ARXIUS 
ELECTRONICS A de les proposicions, defectes formals o omissions esmenables, es 
comunicarà al licitador o als licitadors afectats a través de correu electrònic a l’adreça 
que hagin indicat a aquest efecte i se’l/s atorgarà un termini no superior a tres dies 
hàbils per tal que els licitadors facin les correccions o esmenes corresponents davant 
la pròpia Mesa de Contractació. 
D’aquesta actuació, se’n deixarà constància en l’acta que necessàriament s’haurà 
d’estendre. 
Si la documentació presenta defectes substancials, deficiències materials o 
omissions no esmenables, no es podrà admetre la proposició. 
10. Examinada la documentació administrativa dels SOBRES/ARXIUS 
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ELECTRONICS A en el propi acte de la Mesa de contractació, aquesta donarà 
compte del resultat de la qualificació documental, indicant les empreses que resulten 
admeses o excloses de la licitació, com a resultat d’aquella qualificació, i el motiu 
d’exclusió i analitzarà el projecte tècnic presentat dins d’ aquest mateix sobre. 
Aquesta documentació tècnica es traslladarà al Comitè d’ Experts designat a la 
clàusula 6.2 d’ aquest plec perquè n’efectuï la seva valoració amb aplicació dels 
criteris que depenen d’ un judici de valor preestablerts a l’esmentada clàusula. 
A continuació, la Mesa obrirà els “SOBRES/ARXIUS ELECTRONICS B” de les 
proposicions que hagin resultat admeses a la licitació, que contindrà la proposició 
econòmica així com també aquells altres aspectes de les ofertes de valoració 
reglada indicats en la clàusula 6.2 d’aquest plec, seguint el model de proposició 
establert per al lot de què es tracti de l’annex 4 d’aquest plec. 
En tot cas l’obertura de l’oferta econòmica es realitzarà en acte públic, amb la 
salvedat que s’hagi previst en la licitació que puguin emprar-se mitjans electrònics 
(article 157.4 de la LCSP). 
Si la Mesa identifica una oferta que pugui ser considerada desproporcionada o 
anormal, donarà audiència al licitador que l’hagi presentat perquè justifiqui la seva 
viabilitat. En aquest procés es sol·licitarà l’assessorament tècnic del servei 
corresponent. Si, un cop tramitat el procediment anterior, l’òrgan de contractació 
considera, a partir de la justificació efectuada pel licitador i dels informes emesos, que 
l’oferta no pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió de valors anormals 
i/o desproporcionats, resultarà exclosa de la licitació. 
La Mesa no acceptarà aquelles proposicions que tinguin contradiccions, omissions, 
errors o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que el Museu estimi 
fonamental per considerar l’oferta, no tinguin concordança amb la documentació 
examinada i admesa, excedeixin el pressupost base de licitació (IVA exclòs) 
establert per al lot de què es tracti, o variïn substancialment el model de proposició 
establert. 
Quan per a la valoració de les proposicions s’hagin de prendre en consideració 
criteris diferents al preu, com és el present supòsit, l’òrgan competent podrà 
sol·licitar, abans de formular la seva proposta d’adjudicació, quants informes tècnics 
siguin necessaris. En aquest cas, la documentació continguda en el “SOBRE/ARXIU 
ELECTRONIC B” es traslladarà als serveis tècnics municipals corresponents perquè 
n’efectuï/n la seva valoració amb aplicació dels barems i fórmules preestablerts a la 
clàusula 6.2 d’aquest plec a què s’ha fet abans referencia. 
11. La Mesa de Contractació, a partir de les valoracions efectuades, classificarà 
les proposicions licitadores per l’ordre decreixent de puntuació obtinguda per 
aplicació dels criteris de valoració establerts en aquest plec i formularà la proposta 
d’adjudicació d’ aquest contracte a favor de la proposició que contingui la millor 
oferta tenint en compte la relació qualitat - preu. 
12. La proposta d’adjudicació no crea cap dret en favor del licitador proposat 
davant l’Administració. No obstant, quan l’òrgan de contractació no adjudiqui el 
contracte d’acord amb la proposta que se li hagi formulat, haurà de motivar la seva 
decisió. 



 

13. La proposta de classificació de les proposicions i d’adjudicació del contracte 
es traslladarà a totes les empreses presentades a la licitació als efectes del tràmit 
d’audiència previst a l’article 87 del RGLCAP. Respecte al licitador que hagi 
presentat la millor oferta tenint en compte la relació qualitat – preu, aquesta 
comunicació també es farà als efectes previstos a l’article 150.2 de la LCSP, per tal 
que, dins del termini dels 10 dies hàbils següents a la recepció de la comunicació, 
presenti la documentació següent: 
- Documentació acreditativa de la personalitat, capacitat i solvència a què feia 
referència el licitador en la declaració responsable que va presentar – seguint el 
model de l’annex 3 d’aquest plec - dins del sobre/arxiu electrònic A de la seva 
proposició, com ara i d’entre altres: 
- El DNI de l’ apoderat 
- Quan l’empresari sigui una persona jurídica, el codi o Número d’Identificació 
Fiscal i l’escriptura de constitució o, en el seu cas, de modificació de la societat, o 
document de constitució, estatuts o acte fundacional, tots ells degudament inscrits al 
registre corresponent, si escau. 
- L’escriptura de poders del representant del licitador, inscrita en el registre 
corresponent. 
-  Els empresaris no espanyols que pertanyin a Estats membres de la Unió 
Europea hauran d’acreditar la seva inscripció en els registres comercials o 
professionals que s’estableixen a l’annex I del RGLCAP. La capacitat d’obrar de la 
resta dels empresaris estrangers s’acreditarà de conformitat amb el que s’estableix a 
l’article 10 del RGLCAP, 
- Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i l’Ajuntament de Badalona. Per a 
l’obtenció del certificat de l’ajuntament, es podrà autoritzar expressament perquè 
aquesta certificació es pugui obtenir d’ofici per part d’aquesta Administració en el 
supòsit que no hagués autoritzat a la corporació dins de la documentació inclosa en 
el SOBRE A i que en el moment que resultes proposat per a l’adjudicació fos del seu 
interès). 
- La pòlissa d’assegurances (condicions generals i particulars) a què es refereix 
la clàusula 19 d’aquest plec amb el corresponent rebut acreditatiu del pagament de 
la prima. 
- La documentació acreditativa de la solvència tècnica i professional d’acord amb 
l’exigit a la clàusula 7.2 d’ aquest plec. 
- Justificant de constitució a la Tresoreria Municipal de la garantia definitiva del 
contracte per un import equivalent al 5% del preu d’ adjudicació (IVA exclòs) . 
- Qualsevol altres documents addicionals acreditatius dels compromisos 
d’adscripció i subcontractació oferts. 
14. Els empresaris inscrits en registres oficials de licitadors podran 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 hauran de 



 

presentar el certificat d’inscripció vigent, les dades de consulta necessàries i 
l'esmentada documentació. 
Tota aquesta documentació es presentarà mitjançant correu electrònic a: 
mandreu@museudebadalona.cat 
D’acord amb el que s’estableix en el darrer paràgraf de l’article 150.2 de la LCSP, 
la manca de presentació d’aquesta documentació per part del licitador que n’hagi 
estat requerit farà que s’entengui que ha retirat la seva oferta i facultarà al Museu per 
requerir-la al següent licitador, seguint l’ordre en què hagin quedat classificades les 
seves ofertes. 
Així mateix, aquesta impossibilitat d’adjudicar el contracte, quan hi concorri dol, culpa 
o negligència per part del licitador que hagi formulat la millor oferta, es considerarà 
infracció greu als efectes de declarar la seva prohibició de contractar d’acord amb el 
que estableix l’article 71.2 a) de la LCSP. 
Rebuda la documentació es procedirà a adjudicar el contracte, prèvia la 
fiscalització de l’expedient d’adjudicació. 
15. L’adjudicació d’aquest contracte s’efectuarà a favor de la proposició del 
licitador amb suficient capacitat i solvència que hagi formulat la millor oferta per 
aquests, de conformitat amb els criteris de valoració que s’estableixen en aquest 
plec, iguals per a tots els lots. Si en l’aplicació dels criteris d’adjudicació a què fa 
referència la clàusula 6.2, es produeix una situació d’igualtat d’avantatges entre els 
licitadors, tindrà preferència per a l’adjudicació del contracte la proposició presentada 
per aquell que es trobi en algun dels supòsits previstos en l’ article 147.1 de la LCSP, 
segons la prelació en què hi apareixen. 
 
 
6.2. Criteris de valoració de les ofertes 
 
L'oferta més avantatjosa per a l'interès públic d'aquest contracte es determinarà 
sobre la base d'una pluralitat de criteris de valoració, amb ponderació màxima de 100 
punts. 
Aquests criteris són els que, per ordre decreixent de puntuació, es detallen a 
continuació: 
 

Criteris de valoració de les ofertes avaluables de forma automàtica 
(De 0 punts fins a un màxim de 100 punts) (CONTINGUT DEL 
SOBRE B DE LA PROPOSICIÓ) 

 

Preu ofertat Fins a 79 
punts 
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La puntuació s’atorgarà aplicant la següent fórmula: 
((1)-(3)) x(4) 
Puntuació obtinguda=----------------------------- 
(1) - (2) 
A on: 
1.- Preu unitari màxim / hora licitació 2.- Preu unitari/hora més baix 
3.- Preu unitari que s’està valorant 
4.- Puntuació màxima establerta per aquest criteri 

 

Millores Fins a 21 
punts 

Certificats de qualitat ISO 9001:2008 7 punts 

Certificats per als aspectes ambientals, el ISO 14001:2004 7 punts 

20 hores de neteja per finalització d’obra, després de la realització de 
treballs de manteniment (com pintura d’una sala) i en cas d’inundació 
d’algun dels espais des dependències del Museu (seu principal, Jardí 
de Quint Licini, Casa de l’Heura, Casa dels Dofins, Conducte d’aigües, 
Can Miravitges i magatzem). 

 
 
7 punts 

 
En el supòsit que més d'una empresa obtingui la mateixa puntuació per aplicació 
dels criteris de valoració a què s'ha fet referència anteriorment, s’aplicaran els criteris 
de desempat previstos a la clàusula 6.1.7 d'aquest plec. 
 
6.3. Variants o alternatives 
 
Els empresaris no podran 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 en la prestació definida en 
aquest, en els termes previstos en els criteris de valoració de les ofertes indicats a la 
clàusula anterior. 
 
6.4. Temeritat 
 
Per determinar si una oferta econòmica és anormal i/o desproporcionada, atès el 
previst en l’article 149 de la LCSP (en concordança amb l’article 85 del Reglament 
general) seran d’aplicació les regles fixades en aquest apartat: 
- Quan concorri un sol licitador, el límit per apreciar la anormalitat de la 
proposició serà del 15% inferior al pressupost base de licitació. 
- Quan es presentin dos licitadors, el valor anormal i/o desproporcionat serà el 
que superi en més de 10 unitats a l’altra oferta. 



 

- Si el nombre de licitadors és igual i/o superior a tres, el llindar aplicable a les 
ofertes desproporcionades es determinarà de la fórmula de la Baixa mitjana 
corregida de 10 unitats percentuals sobre de la baixa mitjana de les ofertes. 
La determinació d’aquest llindar (Bmc) serà el que resulti de : 

a) Càlcul de la baixa mitjana més 10 unitats percentuals (Bm) 

b) Exclusió – a efectes únicament de càlcul – de les ofertes que superin 
aquest llindar. 

c) Càlcul de nova mitjana sense les ofertes excloses més 10 unitats 
percentuals (Bmc) 
Les ofertes amb valors anormals i/o desproporcionats - llindars inicial i corregit - 
s’hauran de justificar de forma adequada i suficient, a partir del requeriment exprés al 
licitador, per tal que la Mesa de Contractació les valori i determini sobre la seva 
admissió o exclusió, en aplicació del previst a l’article 149 de la LCSP. 
Per justificar suficientment els valors desproporcionats s’han d’aportar els documents 
en que es fonamenten, sense cap dubte, l’estalvi en el procediment d’execució, les 
solucions tècniques adoptades i els preus oferts amb les circumstàncies tècnic-
econòmiques i/o excepcionalment favorables per a l’execució, que permetin al 
licitador obtenir millors preus de compra o producció de les unitats d’obra del 
projecte. 
La justificació per garantir l’estalvi en l’execució del contracte s’haurà de fer amb 
preus descomposts - unitats i partides - respecte al cost d’execució material en 
relació a: 
Mà d’obra: llistat dels preus unitaris simples del personal que es adscriurà a l’obra. 
Maquinària pròpia: justificació de la propietat i del preu/hora que s’aplicarà al 
contracte, en funció de l’amortització de la màquina. 
Maquinària aliena: certificat - degudament signat per l’empresa propietària/titular de 
la màquina - amb el preu hora aplicat i compromès amb el licitador. 
Materials: certificats dels subministradors respecte dels preus unitaris compromesos 
amb el licitador, degudament signats pel subministradors. 
Subcontractistes: per a les parts d’obra previstes amb empreses subcontractades 
s’hauran de presentar els corresponents compromisos amb els subcontractistes, 
justificats i detallats en les mateixes condicions assenyalades en aquesta clàusula   
respecte de la mà d’obra, maquinària i materials. 
Qualsevol altre justificació certa i que no admeti dubtes en relació a les condicions de 
l’oferta presentada. 
Es fa constar, a efectes de l’admissió/exclusió de les justificacions referides que en 
cap cas podran anar en contra de les normes específiques reglamentàries i/o 
administratives que les siguin d’aplicació i per tant, els preus aplicats hauran de 
respectar els mínims normatius (especialment a la mà d’obra, per tal de garantir la 
protecció de l’ocupació i les condicions de treball vigents en salaris i categories 
professionals, segons el conveni laboral aplicable). Així mateix, per admetre l’oferta 
s’hauran de justificar tots i cadascun dels apartats i per tant, la no admissió d’una 
justificació s’estén a tota l’oferta. 



 

Si, un cop tramitat el procediment a que fan referència els apartats anteriors, l’òrgan 
de contractació considera, en base a la justificació presentada i als informes emesos, 
que l’oferta no pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió de valors 
anormals i/o desproporcionats, aquesta serà exclosa de la classificació, tal i com 
preveu l’article 149.6 LCSP. 
 
6.5 Tramitació de l'expedient 
L’expedient de contractació es tramitarà en la forma ordinària prevista a la LCSP, i es 
durà a terme a través de mitjans electrònics, per la qual cosa les ofertes dels 
licitadors es presentaran en el seu format a través de la Plataforma de Contractació 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Clàusula 7.- Requisits d'aptitud dels licitadors 
 
7.1. Capacitat 
 
1. Podran concórrer en aquest procediment i subscriure aquest contracte les 
persones naturals i jurídiques   legalment constituïdes i habilitades per a l'exercici de 
l'activitat objecte del contracte, amb plena capacitat d'obrar i que acreditin la seva 
solvència econòmica, financera i tècnica -o classificació empresarial- d'acord amb la 
clàusula següent, que no es trobin incloses en cap de les circumstàncies que 
impedeixen contractar amb l‘Administració Pública, previstes en l'article 71 de la 
LCSP. 
 
2. Els empresaris acreditaran la seva capacitat d'obrar d'acord amb el que 
estableix l'article 12 de la LCSP i la clàusula 9.2 d'aquest plec. 
 
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 del Museu de Badalona i compleixi amb el que preceptuen els articles 69 de 
la LCSP i 24 del RGLCAP. 
 
 
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 dur a terme els serveis objecte del contracte. 
 
2. L'empresari haurà d'acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional mitjançant la documentació següent: 
 
Quant a la justificació de la solvència econòmica i financera: 
 



 

- Declaració relativa al volum global de negocis realitzats per l'empresa en els 
darrers tres exercicis disponibles. 
 
Quan per raons justificades, l'empresari no pugui facilitar les referències sol·licitades, 
podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra 
documentació presentada que sigui considerada com a suficient per l’òrgan de 
contractació. 
 
Quant a la justificació de la solvència tècnica o professional: 
 
Relació dels principals serveis realitzats en l’àmbit d'activitats corresponents a 
l'objecte d'aquest contracte per l’empresa, durant els tres últims anys, indicant-ne 
l'import, dates i destinació pública o privada, en la forma establerta a l'article 90.1 a) 
de la LCSP. 
 
3. Els empresaris podran integrar o completar la seva solvència en relació amb la 
d'altres empresaris amb els quals concorrin a la licitació o es proposin subcontractar 
per al cas de resultar adjudicataris del contracte. En aquest darrer cas hauran 
d'indicar les parts del contracte a subcontractar, el seu import i el nom o perfil 
empresarial del subcontractista o subcontractistes, així com  acreditar l’aptitud 
d'aquests darrers per executar les referides prestacions seguint el model de 
compromís d'adscripció de mitjans i/o subcontractació de l'annex 2 d'aquest plec. 
 
Aquestes declaracions i compromisos dels empresaris en la fase de licitació 
esdevindran, per al cas de resultar adjudicataris, obligacions essencials, de manera 
que el seu incompliment podrà ser objecte de penalització o de resolució del 
contracte en els termes previstos a les clàusules 21 i 26 d'aquest plec. 
 
4. L'empresari espanyol o estranger d'un estat que no sigui membre de la 
Unió Europea, podrà d'acreditar la solvència a què s' ha fet abans referència 
mitjançant la classificació: 
 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

U 1 A 

 
 
Clàusula 8.- Garanties de la contractació 
 
1. Atenent al seu caràcter potestatiu, d'acord amb l'article 106 de la LCSP en 
aquesta licitació no s'exigeix la constitució d'una garantia provisional per poder-hi 
prendre part, sens perjudici de les conseqüències de la retirada indeguda de les 
proposicions a què fan referència les clàusules 6.1 i 9.3 d'aquest plec. 
 



 

2. Per respondre del correcte compliment del contracte i, particularment, dels 
conceptes enumerats a l'article 107 de la LCSP i de la manca de formalització del 
contracte per causa imputable a l'adjudicatari, aquest haurà de constituir en la 
Tresoreria Municipal (dins del termini dels 10 hàbils següents a la recepció del 
requeriment a què s'ha fet referència a la clàusula 6.1.5 d'aquest plec, a través del 
mitjà que aquest hagi indicat a l'efecte) una garantia definitiva equivalent al 5% del 
preu ofertat (IVA exclòs). 
 
Aquesta garantia es pot constituir en qualsevol de les formes previstes a l'article 108 
de la LCSP. 
 
En cas de modificació del contracte caldrà reajustar l'import de la garantia definitiva, 
d’acord amb l’article 107 de la LCSP. 
 
La garantia definitiva es retornarà un cop recepcionat el contracte 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. Tractant-se d’un contracte no subjecte a regulació harmonitzada, el termini per a 
la presentació de la documentació exigida de conformitat amb el que preveu la 
clàusula següent d’aquest plec serà de 15 dies naturals a comptar des del dia 
següent a la seva publicació al Perfil del Contractant. 
 
Si l’últim dia d’aquest termini fos dissabte o festiu, quedarà prorrogat fins al primer 
dia hàbil següent. 
 
L’anunci de licitació en el Perfil indicarà la data i l’hora límit de presentació de les 
proposicions. 
 
Les empreses interessades presentaran les seves proposicions mitjançant arxius 
electrònics (diferenciats en funció dels sobres) a través de la Plataforma de 
Contractació Publica de la Generalitat de Catalunya dins del termini a què s’ha fet 
abans referència. 
 
 
9.2. Formalitats i documentació 
 
1. D’acord amb el que preveu l’article 157.2 de la LCSP, quan s’emprin una pluralitat 
de criteris d’adjudicació, els licitadors hauran de presentar la proposició en dos 
sobres o arxius electrònics, conforme als criteris avaluables mitjançant l’aplicació de 



 

fórmules. 
Atès l’exposat en l’esmentat precepte, en aquest procediment es presentaran les 
proposicions en dos sobres, “SOBRE/ARXIU ELECTRONIC A” i “SOBRE/ARXIU 
ELECTRONIC B”. 
 
El sobre/arxiu electrònic A ha de contenir: 
1. Índex de la documentació inclosa en el sobre, amb indicació de quina 
considera l’empresari confidencial. 
2. La declaració responsable de personalitat i capacitat seguint el model de 
l’annex 3 d’aquest plec així com la documentació complementària que es pugui 
exigir en aquesta licitació, signada i amb la corresponent identificació, en què el 
licitador posa de manifest tot allò exigit de conformitat amb les previsions de l’ article 
140.1 apartat a) de la LCSP, entre d’ altres, 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 Seguretat Social i amb l’Ajuntament de 
Badalona, i que es compromet a subscriure i mantenir vigent durant tota la vigència 
d’ aquest contracte, la pòlissa d’assegurances a què es refereix la clàusula 19 
d’aquest plec i a acomplir amb la condició especial d’execució a què es refereix la 
clàusula 27 d’aquest plec. 
 
El formulari normalitzat de document europeu únic de contractació que es troba a: 
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf i 
http://www10.gencat.net/ecofin jcca/ni/docs/DEUC-cat.pdf 
 
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 75.1 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. 
 
En tots els supòsits en què diversos empresaris concorrin agrupats en una Unió 
Temporal, s’aportarà una declaració responsable o DEUC per cada empresa 
participant. Addicionalment aquestes empreses han d’aportar un document amb el 
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar 
adjudicatàries del contracte. 
 
3. Declaració de condicions addicionals segons Annex 1. Aquesta declaració 
inclourà l’acceptació expressa, tal i com preveuen l’article 140.1.a).4º i la Disposició 
Addicional 15ª de la Llei de Contractes del Sector Públic, dels mitjans electrònics per 
a rebre totes les notificacions, comunicacions i intercanvi d’informació necessaris per 
a la resolució del procediment de contractació de referència, inclosos els aclariments 

http://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
http://www10.gencat.net/ecofin


 

i actes d’adjudicació, així com la designació d’una adreça de correu electrònic la qual 
haurà d’estar habilitada. 
4. Només per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori 
espanyol: la participació en la licitació comporta la submissió de l’empresa licitadora i 
de l’adjudicatària a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, 
per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, puguin derivar-se del 
contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués 
correspondre al licitador. 
5. Compromís d’ adscripció de mitjans i/o subcontractació (annex 2 d’aquest 
plec). 
6. 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 el certificat de trobar-se al corrent de les seves obligacions 
amb l’Ajuntament de Badalona en relació amb aquesta contractació, excepció feta de 
l’acreditació prevista a l’article 15.1 del RGLCAP. 
7. En el cas de concórrer diversos empresaris en unió temporal, cadascun d’ells 
haurà d’acreditar la seva respectiva capacitat, solvència i absència de prohibicions 
per contractar d’acord amb l’ establert en aquesta clàusula i presentaran una 
declaració, signada pel representant o apoderat únic de la unió que designin, que 
indiqui el nom i circumstàncies dels empresaris que la constitueixen, la participació 
de cadascun d’ells en la unió, la seva responsabilitat solidària davant el Museu i el 
compromís de constituir-se formalment en unió temporal d’empreses en cas de 
resoldre’s l’adjudicació d’aquest contracte a favor de la seva proposició, tot plegat 
d’acord amb els articles 69 de la LCSP i 24 del RGLCAP. 
8. En el cas que formulin ofertes empreses vinculades, una declaració 
responsable mitjançant la qual l’empresari indiqui aquesta circumstància en els 
termes establerts en l’article 42 del Codi de Comerç i als efectes del que disposa 
l’article 86 del RGLCAP. 
9.  Documentació justificativa dels criteris valorables segons la clàusula 7 del 
Plec de condicions tècniques i la clàusula 6.2 d’aquest plec, sense que cap 
d’aquestes hagi de fer referència a l’oferta econòmica. 
 
El sobre/arxiu electrònic B ha de contenir: 
 
1. La proposició econòmica i resta d’aspectes de l’oferta avaluables 
automàticament que serà valorada segons els criteris automàtics establerts a la 
clàusula 6.2 d’ aquest plec seguint el model de proposició de l’ annex 4. 
 
2. Aquest sobre ha d’estar signats per l’empresa licitadora o persona que la 
representi, i en el seu interior s’adjuntarà un full independent que relacioni, ordenats 
numèricament, els documents inclosos en cada sobre. 
 
3. Les empreses licitadores podran indicar en el sobre que correspongui quina 
informació de la seva proposició té caràcter confidencial, sense que, en cap cas, 



 

puguin declarar com a tal l'oferta econòmica ni els documents que siguin accessibles 
públicament. L’òrgan de contractació garantirà la confidencialitat de la informació 
expressament així designada sempre que s’ajusti a les condiciones establertes a 
l’article 133 de la LCSP. 
 
4. Si l’òrgan de contractació ho considera necessari podrà requerir a l’empresa 
afectada que confirmi el caràcter confidencial o no de la documentació presentada 
tot indicant en el requeriment els aspectes que no corresponguin amb les 
prescripcions establertes a l’article 133 de la LCSP. 
 
5. Cadascun dels sobres presentats per l’empresa licitadora únicament ha 
d’incloure la documentació per a la qual està destinat. D’aquesta manera si dins 
d’un sobre/arxiu electrònic s’inclou informació que permet el coneixement anticipat 
d’una part de l’oferta, infringint així el secret de la mateixa, implicarà l’exclusió de la 
licitació. 
 
6. Cada licitador només podrà presentar una única proposició i no podrà 
subscriure cap proposició en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment, ni 
podrà figurar en més d’una unió temporal. L’incompliment d’aquestes regles 
comportarà la no admissió de totes les proposicions per ell subscrites. 
 
 
9.3. Conseqüències de la presentació i de la retirada indeguda de la 
proposició 
1. D’ acord amb l’ article 139.1 de la LCSP, les proposicions han d’ajustar-se al 
contingut dels plecs reguladors d’aquesta contractació i la resta de la documentació 
que regeix aquesta licitació i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada 
per l’empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense 
cap excepció ni reserva així com l’autorització a la Mesa i a l’òrgan de contractació 
per consultar les dades recollides, en el seu cas, en el Registre oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades del Sector Públic o en les llistes oficials d’ operadors 
econòmics d’ un Estat membre de la Unió Europea. 
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 el Museu 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.- Mesa de Contractació 
 
1. La Mesa de contractació estarà formada per les persones següents o les que 
es determini per a la seva substitució: 
 
• Presidenta de la Mesa: la Vicepresidenta del Museu de Badalona. 
 
• Vocals: 
La secretària delegada del Museu de Badalona L'interventor municipal o persona en 
qui delegui La directora del Museu de Badalona 
La cap de l’Arxiu Històric del Museu de Badalona 
 
• Secretari/ària de la Mesa: La Cap del Departament de Difusió del Museu de 
Badalona o persona en qui delegui. 
 
Per indicacions de la presidenta de la Mesa, també podran assistir a les seves 
reunions, amb veu i sense vot, el personal del Museu que s'estimi adient per al 
desenvolupament de la sessió. 
 
2. La mesa quedarà vàlidament constituïda amb l’assistència de la majoria del 
seus membres, en primera convocatòria, o de tres membres en segona, mitja hora 
més tard. Sempre caldrà la presència de les persones que exerceixen les 
funcions de presidència i secretaria de la mesa i aquelles que exerceixin les 
funcions d'assessorament jurídic i control econòmic pressupostari. 
 
3. La mesa de contractació es reunirà sempre que sigui necessari a criteri del 
president, i amb caràcter públic per a l’obertura de la documentació relativa als 
criteris d’adjudicació ponderables en funció d'un judici de valor i per la relativa a 
aquells criteris que siguin ponderables de manera automàtica. 
 
 
Clàusula 11.- Adjudicació del contracte 
 
1. Un cop presentada en el Departament d’Administració d’aquest Organisme la 
documentació exigida al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa, sempre i quan aquesta no contingui valors anormals i/o 
desproporcionats de conformitat amb el que preveu l’article 149 de la LCSP i la 
clàusula 6.4 d’aquest plec i prèvia la fiscalització de l’expedient, l’òrgan de 
contractació ratificarà tots els actes instruïts en el decurs d’aquesta licitació i resoldrà 
el procediment amb l’adjudicació d’aquest contracte arran de la proposta formulada 
pel responsable del contracte o 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 les ofertes establert en la clàusula 6.2 d’aquest plec. 
3. Abans de l’adjudicació del contracte, l’òrgan de contractació pot renunciar a la 
seva subscripció o desistir d’aquest procediment d’adjudicació, en ambdós casos 
notificant-ho 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. 
5. 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, havent-ne de quedar acreditada a l’expedient la causa. El desistiment 
no impedirà l’inici d’un nou procediment per a l’adjudicació d’aquesta contractació. 
 
 
Clàusula 12.- Perfecció i formalització del contracte 
 
1. El contracte o contractes que es derivi/n de la tramitació d’aquest procediment 
es perfeccionarà amb la seva formalització. A partir d’aquest moment, l’entitat 
adjudicatària i el Museu de Badalona queden obligats al seu compliment i els són 
d’aplicació les disposicions que regeixen els seus efectes, compliment i extinció. 
2. El Museu de Badalona i l’adjudicatari formalitzaran el/s contracte/s, dins del 
termini màxim establert en la normativa legal vigent en matèria de contractació 
pública (dins dels 5 dies hàbils següents a la notificació de l’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. 
 
 
III. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 13.- Inici de l'execució del contracte 
 
Aquest contracte s’iniciarà el dia 1 de gener de 2022 o, cas que no es pogués 
formalitzar amb anterioritat a la data indicada, el primer dia natural del mes següent 
al de la seva formalització. 
 
 
Clàusula 14.- Drets i obligacions de les parts de caràcter general 
 
Les condicions a què haurà de subjectar-se l’execució del contracte o contractes que 
resulti/n de la tramitació d’aquest procediment, així com els drets i obligacions de les 



 

parts al respecte, són els que resultin de la documentació contractual i la normativa 
aplicable i, en particular, les següents: 
1. El contracte s’executarà amb subjecció a les clàusules incloses en aquest 
plec de clàusules administraves particulars, al plec de prescripcions tècniques 
particulars regulador del servei que constitueixi el seu objecte, a les 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 
al contractista l'Ajuntament, a través del responsable del contracte a què es refereix 
la clàusula cinquena d’ aquest plec. 
2. Seran obligatòries per al contractista les millores d’execució que ofereixi en el 
procés de selecció, d’acord amb la regulació específica del mateix i que s’hagin pres 
en consideració en la valoració de la seva oferta. L’incompliment d’aquestes millores 
serà causa de penalització o de resolució del contracte, de conformitat amb allò 
establert a les clàusules 21 i 26 d’aquest plec, atenent la gravetat o el greu perjudici 
que per a l’interès públic es pugui derivar d’ aquest incompliment. 
3. Durant l’execució del contracte, el contractista respondrà de la qualitat dels 
béns subministrats i haurà d’esmenar o reparar les deficiències que se’n derivin, a 
requeriment del Museu i segons les instruccions del responsable del contracte. 
4. El contractista serà responsable de les conseqüències que es dedueixin per 
al Museu o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 
5. El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions 
equivalents als criteris econòmics que van servir de base per a l’adjudicació del 
contracte i el personal que adscrigui a la realització del subministrament que 
constitueix el seu objecte haurà d’observar els nivells mínims de comportament i les 
regles de decòrum adients. 
Quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles, el Museu advertirà 
el contractista i aquest haurà de substituir-la en el termini més breu possible. 
6. El contractista haurà de complir les disposicions vigents en matèria fiscal, 
administrativa, mediambiental, laboral, de seguretat social, de prevenció de riscos 
laborals, d’integració social de les persones amb discapacitat i d’igualtat efectiva de 
dones i homes, així com la normativa pròpia i específica del sector que reguli 
l’objecte del contracte i acreditar-ne l’esmentat compliment a requeriment municipal. 
El contractista facilitarà al Museu, mitjançant declaració jurada, la relació del 
personal adscrit a la realització de l’objecte del contracte i els butlletins de cotització 
a la Seguretat Social de l’empresa on consti el pagament a tot aquest personal, i li 
comunicarà de la mateixa forma les modificacions que es produeixin. 
 
7. El contractista, en relació amb els seus treballadors, haurà de complir 
estrictament i durant la vigència del contracte, les mesures de prevenció de riscos 
laborals establertes per la normativa vigent. 
El contractista assumeix la responsabilitat civil i les obligacions fiscals i d’ordre social 
que es derivin del compliment o incompliment d’aquest contracte, de la realització del 
subministrament i de les prestacions associades desenvolupades. 



 

 
L’empresa adjudicatària posarà a disposició del Museu, en lloc visible, un quadre de 
control i planning de treball, el qual s’haurà de seguir i completar diàriament en la 
mesura en què es vagin fent les tasques designades. L’empresa adjudicatària 
elaborarà una assignació del seu personal a les diferents tasques i instal·lacions, i 
mantindrà al llarg de l’any l’assignació d’aquest personal, tret de baixes justificades. 
 
A tal efecte, cada cop que es produeixi una alta, baixa o modificació, l’adjudicatari 
farà arribar al Museu Badalona una relació del personal adscrit amb els seus 
horaris de treball i els Documents Nacionals d’Identitat als efectes de seguretat. 
 
L’empresa adjudicatària garantirà la presència del personal, substituint 
immediatament el personal en cas de malaltia, vacances o qualsevol altra 
contingència. 
8. El contracte s’atorga a risc i ventura de l’adjudicatari i aquest únicament tindrà 
dret al restabliment de l’equilibri econòmic del contracte en els casos de modificació i 
de força major, en els termes i amb els procediments previstos legalment. En tot cas, 
a l’expedient haurà de quedar acreditat que, prèviament o simultàniament al succés, 
l’adjudicatari va adoptar les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i 
d’evitar o pal·liar, si això fos possible, els danys produïts. 
9. El contractista adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la 
contaminació química o física de la natura o els espais urbans i suburbans que es 
pogués derivar de les matèries, substàncies, productes o maquinària utilitzats en 
l’execució del contracte. 
El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels 
materials d’envàs i embalatge usats i de tot altre tipus de residus produïts com a 
conseqüència de la realització del subministrament objecte d’aquest contracte, llevat 
del cas que hagin estat reclamats pel Museu. 
El Museu podrà requerir al contractista perquè acrediti documentalment el 
compliment de les referides obligacions. 
L'incompliment d’aquestes obligacions o la infracció de les disposicions sobre 
seguretat per part del personal designat pel contractista no implicaran cap 
responsabilitat per al Museu. 
10. La naturalesa administrativa de la relació que s’estableix entre el Museu i el 
contractista en virtut d’aquest contracte exclou qualsevol vinculació laboral o 
funcionarial entre el personal del contractista, o dels seus subcontractistes, i el 
Museu. 
11. Quant a l’ús de la llengua, l’empresa contractista i, si escau les empreses 
subcontractistes, queden subjectes, en l’execució del contracte, a les obligacions 
derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions 
que la desenvolupen. 
12. El contractista està obligat a guardar secret respecte a les dades o 
antecedents que, no sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del 
contracte dels quals tingui coneixement amb ocasió del mateix, durant tota la seva 



 

vigència i els cinc anys posteriors en els termes de l’art. 153 de la LCSP. 
Pel que fa a les dades de caràcter personal, el deure de guardar secret subsistirà   
fins i tot després de finalitzar la relació contractual, en els termes previstos a l’art. 10 
de la LO 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal. 
13. L’ òrgan de contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels 
licitadors i designada per aquests com a confidencial. En el cas de manca d’indicació 
s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter confidencial. 
14. En matèria de protecció de dades de caràcter personal: 
De conformitat amb la Disposició addicional 25 de la LCSP, els contractes que 
impliquin el tractament de dades de caràcter personal hauran de respectar en la seva 
integritat la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD), i la normativa que la desenvolupa. En el cas que la 
contractació impliqui l’accés a dades de caràcter personal, del tractament de les 
quals sigui responsable el Museu, per part del contractista, aquest tindrà la 
consideració d’encarregat del tractament. En aquest supòsit, l’accés a aquestes 
dades no es considerarà comunicació de dades, quan es compleixi el previst a l’art. 
12.2 i 12.3 de la LOPD. En qualsevol cas, les previsions de l’art. 12.2 de la LOPD es 
faran constar per escrit. 
Finalitzada la prestació del contracte, les dades de caràcter personal es destruiran o 
retornaran al Museu, o a l’encarregat del tractament que es designi. El tercer 
encarregat del tractament conservarà degudament bloquejades les dades en tant 
que es puguin derivar responsabilitats de la seva relació amb el Museu. 
En el cas que un tercer tracti les dades personals per compte del contractista, 
l’encarregat del tractament haurà d’acomplir els requisits següents: 
- Que aquest tractament estigui especificat i autoritzat per l’òrgan contractant. 
- Que el tractament de les dades de caràcter personal s’ajusti a les instruccions 
del responsable del tractament. 
- Que el contractista encarregat del tractament i el tercer formalitzin el 
contracte en els termes previstos en l’article 12.2 de la LODP. 
- Que l’adjudicatari informi a aquest Museu. 
En aquests casos el tercer tindrà també la consideració d’encarregat de tractament. 
15. L’adjudicatari adoptarà les mesures necessàries per garantir la seguretat de 
les dades que determina l’art. 9 de la LOPD i el títol VIII del RD 1720/2007, de 21 de 
desembre mitjançant el qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la 
LOPD. Addicionalment vigilarà i adoptarà els mitjans necessaris per controlar la 
difusió indeguda de les dades personals que es produeixin com a conseqüència 
d’una negligent implantació de les mesures de seguretat per part de l’encarregat del 
tractament i tindrà l’obligació de notificar al Museu qualsevol incident de seguretat 
que detecti per a ser anotat en el registre d’incidències. 
 
 
Clàusula 15. Obligacions de les parts d'ordre laboral, social i de prevenció de 
riscos 
 



 

1. Correspon a l’organisme vetllar pel correcte funcionament dels serveis que 
presta i, per aquesta raó, exercirà les facultats d'inspecció i vigilància en l'execució 
del contracte per part del contractista. L'exercici d'aquestes facultats s’efectuarà pel 
personal que designi l’organisme i el contractista haurà de posar a la seva disposició 
els elements necessaris per tal que el puguin complir. 
 
En especial, aquestes facultats d'inspecció i vigilància comprendran: 
 
a) L'obligació del contractista, a requeriment del Museu de Badalona, d'informar 
del funcionament del servei. 
 
b) L’obligació del contractista de complir amb tots aquells aspectes a què hagi fet 
referència el Pla d’actuacions – Projecte tècnic que va presentar en el sobre B de la 
seva proposició, entre aquests, haurà d’acomplir amb el nombre i tipus de personal 
que proposa adscriure per a l’execució d’aquest contracte durant tota la seva 
vigència i amb el calendari de freqüències i el número d’hores diàries de dedicació 
del personal de neteja a què s’hagi compromès en la seva oferta. 
 
c) El compliment per part del contractista de les disposicions vigents en matèria 
fiscal, administrativa, mediambiental, laboral, de seguretat social, d'integració social 
de les persones amb discapacitat i d'igualtat efectiva de dones i homes, així com la 
normativa pròpia i especifica del sector que reguli l'objecte del contracte i acreditar-
ne l'esmentat compliment a requeriment del Museu. 
 
d) L'adopció per part del contractista de totes les mesures necessàries per evitar 
la contaminació química o física de la natura o els espais urbans i suburbans que es 
pogués derivar de les matèries, substàncies, productes o maquinària utilitzats en 
l'execució del contracte. 
 
e) L'obligació del contractista de la recollida, reciclatge o reutilització, al seu 
càrrec, dels materials d’envàs, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de 
residus produïts com a conseqüència de l'execució del contracte, llevat del cas que 
hagin estat reclamats pel Museu de Badalona. 
 
El Museu de Badalona podrà requerir al contractista perquè acrediti documentalment 
el compliment de les referides obligacions. 
 
L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les 
disposicions sobre seguretat per part del personal designat per ell no implicaran cap 
responsabilitat per al Museu de Badalona. 
 
f) El compliment estricte per part del contractista i durant tota la vigència del 
contracte de les mesures de prevenció de riscos laborals establertes per la normativa 
vigent, en relació amb els seus treballadors. 



 

 
2. Per al correcte exercici de les facultats del Museu, l’empresa contractista 
haurà de presentar al responsable del contracte la documentació següent: 
 
a) A l’inici del contracte i sempre que es produeixi alguna modificació al respecte: 
Declaració jurada de la relació del personal adscrit a la realització de l'objecte del 
contracte i les seves condicions contractuals, incloent-hi el seu horari. 
 
b) Trimestralment, informe de seguiment i avaluació del funcionament del servei. 
 
e) Trimestralment, els butlletins de cotització a la Seguretat Social de l’empresa, on 
consti el pagament i tots els treballadors adscrits a la realització de l'objecte del 
contracte. 
 
3. En suposar l'execució del contracte la intervenció de mitjans personals o 
tècnics del contractista a les dependències del Museu de Badalona, serà d'aplicació 
el previst al Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, de coordinació d'activitats 
empresarials. A aquests efectes, es posa de manifest que consten en l'expedient 
administratiu de referència les fitxes descriptives de cadascun dels immobles del 
Museu inclosos en l’àmbit d'actuació d'aquest contracte, per qualsevol consulta que 
desitgin realitzar els interessats en aquesta licitació i/o contractista. 
 
El contractista en un termini màxim de deu dies naturals a comptar des del següent 
al de la formalització del contracte en funció del risc que comporta i amb caràcter 
previ a l'inici dels treballs, haurà de presentar al responsable del contracte la 
planificació preventiva duta a terme i es lliurarà la documentació que el Museu de 
Badalona determini segons el procediment intern aprovat a l'efecte i en el mateix 
termini assenyalat haurà d'acreditar el compliment del deure d'informació i formació 
als treballadors implicats en els treballs d'execució del contracte en relació amb la 
planificació preventiva efectuada amb motiu de la concurrència empresarial. 
 
Aquesta planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa general 
de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a 
l'avaluació dels riscos detectats i les mesures especifiques a adoptar per eliminar o 
reduir i controlar els esmentats riscos. 
 
Per tal de garantir durant l'execució del contracte l'aplicació coherent i responsable 
dels principis d'acció preventiva i dels mètodes de treball, així com el control de la 
interacció de les diferents activitats desenvolupades a les dependències del Museu 
de Badalona i l'adequació entre els riscos existents i les mesures aplicades, 
s'estableixen els mitjans de coordinació següents: 
 
a) L’intercanvi d'informació i de comunicacions entre el Museu de Badalona i el 
contractista. 



 

b) La realització de reunions periòdiques entre el Museu de Badalona i el 
contractista. 
c) Qualsevol altre que, durant l'execució del contracte, els delegats de prevenció 
de qualsevol de les dues parts contractants, consideri necessària per garantir 
l'aplicació d'aquests principis d'acció preventiva i dels mètodes de treball. 
 
4. Tot el personal dependrà exclusivament de l’empresa adjudicatària i, per tant, 
aquesta tindrà tots els drets i deures inherents a la condició de patró, havent de 
complir totes les obligacions en matèria laboral i de Seguretat Social del personal a 
càrrec seu. 
 
Sens perjudici de la resta d’obligacions respecte del personal que s’estableixen en 
els altres apartats d’aquest plec, seran a càrrec de l’adjudicatari les obligacions 
laborals que determini la legislació vigent en cada moment en matèria de retribució 
dels salaris corresponents, cotitzacions a la Seguretat Social, accidents de treball, 
mutualisme laboral, drets sindicals, formació al personal, prevenció de riscos 
laborals, seguretat i higiene, normativa mediambiental, assegurances, etc. 
 
El Museu de Badalona quedarà exonerat de qualsevol responsabilitat en aquestes 
matèries envers el personal de l’adjudicatària, i l’incompliment de qualsevol 
d’aquestes obligacions facultarà el Museu de Badalona a la imposició de sancions i/o 
resolució del contracte. 
 
En cas d’accident o perjudici de qualsevol gènere ocorregut al personal en ocasió 
de l’exercici dels seus treballs objecte del contracte, l’empresa adjudicatària haurà 
de complir allò disposat a les normatives vigents sota la seva responsabilitat. 
 
També serà responsabilitat de l’adjudicatari el compliment de les seves obligacions 
d’estar al corrent de totes les obligacions en matèria fiscal i, en general, de les 
que li corresponguin com a empresa de neteja. 
 
 
Clàusula 16.- Despeses a càrrec del contractista 
 
Seran a càrrec del contractista, a més de les despeses de formalització i publicitat 
indicades en la clàusula 12.3 d'aquest plec, respectivament, les derivades de 
l’execució del contracte que s’especifiquen en les Plecs de prescripcions tècniques 
particulars que s’han elaborat per regir aquest contracte i que són, entre d’altres: 
 
- Les derivades de la compra, renovació i substitució dels estris exigits per dur a 
terme la prestació d’aquests serveis. 
- Les derivades del vestuari amb què s’ha de dotar el personal adscrit a 
l’execució del contracte i dels aparells de protecció que són necessaris per al 
desenvolupament de les tasques que li són pròpies. 



 

- Les derivades dels productes de neteja a emprar. 
- Les derivades de l’ús de la maquinària més sofisticada per efectuar neteges 
més específiques o acurades. 
- Les derivades dels consums i manteniments dels mitjans materials posats a 
disposició del Museu de Badalona per a l’execució del contracte. 
- Les derivades de la reposició de les bosses d’escombraries, del paper higiènic i 
del sabó. 
- I, finalment, la resta de despeses que es puguin derivar del compliment de les 
prestacions contractades (costos de personal, material de neteja, maquinària, local, 
vehicles, assegurances, taxes, manteniment de la maquinària en bon estat d’ús i 
funcionament...), així com les que es derivin del compliment de la resta dels 
compromisos oferts pel contractista en la seva proposició amb caràcter addicional. 
 
 
Clàusula 17.- Règim de pagament 
El preu total del contracte s’abonarà a partir de les factures expedides vàlidament pel 
contractista-adjudicatari, que - de forma electrònica d’ acord amb les previsions de la 
llei estatal 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures en el sector públic - presenti el contractista, 
sempre i quan aquestes reuneixin els requisits reglamentaris i siguin conformades 
pel responsable del contracte a compte del preu total. 
L’abonament parcial del preu del contracte és realitzarà dins del termini legalment 
previst computat en dies naturals i de conformitat amb el que disposen els arts. 198 
i 199 de la Llei de Contractes del Sector Públic i 147 i següents del Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, prèvia aprovació 
per l’òrgan competent, del reconeixement de l’obligació contreta i de l’ordre de 
pagament. 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 18.- Subrogació de personal 
 
Als efectes previstos a l’article 130 de la LCSP i de conformitat amb l’article 44 de 
l’Estatut dels Treballadors i el 56 del plec de clàusules administratives generals de 
l’Ajuntament de Badalona aplicables als contractes de serveis, es fa constar que 
l’actual contractista del servei és l’empresa Atysa Servicios Integrales de Limpieza, 
SL i que la nova contractació podria comportar transmissió de treballadors. Els 
treballadors afectats es regeixen pel Conveni col·lectiu de neteja d’edificis i locals de 
Catalunya pels anys 2017-2021 (codi de conveni núm. 79002415012005), publicat al 
DOGC núm. 7698 de 03.09.2018 les condicions dels seus contractes laborals són 
les que consten a l’annex 6 d’aquest plec, segons les dades facilitades per 
l’empresa que presta el servei, als efectes d’avaluació dels costos laborals que es 
puguin derivar de la subrogació. 



 

 
A tal efecte, durant la vigència del contracte, qualsevol substitució o modificació de 
les persones adscrites al contracte, s’haurà de comunicar prèviament al Museu de 
Badalona i acreditar que la seva situació laboral s’ajusta a dret. 
 
L’adjudicatari s’haurà de sotmetre a l’autorització prèvia del Museu de Badalona en 
el cas de noves contractacions, si aquestes representen un increment tant de cost 
com de personal. 
 
 
Clàusula 19. Assegurances 
 
1. El contractista s’obliga a concertar i mantenir vigent durant l’execució del 
contracte una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per cobrir possibles 
danys que es puguin derivar de l’execució dels serveis que en constitueixen el seu 
objecte per un import equivalent al pressupost màxim de licitació establert. 
 
2. A aquest efecte, l’empresari proposat per a l’adjudicació haurà de presentar, 
juntament amb la resta de documentació exigida en la clàusula 6.1.5 d’aquest plec i 
dins el termini indicat a la clàusula esmentada, còpia legitimada o confrontada de la 
pòlissa d’assegurança que ha de servir per garantir qualsevol mena de 
responsabilitat que es pugui derivar de l’execució del servei, de les condicions 
particulars i generals que regulen aquestes assegurances, així com també dels 
rebuts acreditatius del pagament de les primes. 
 
3. La cobertura de l’assegurança haurà de ser efectiva en el moment d’inici del 
contracte i mantindrà la seva vigència durant la durada total del contracte. 
 
 
Clàusula 20. Revisió de preus 
 
Per compliment de la llei no procedeix la revisió de preus. 
 
 
Clàusula 21.- Penalitzacions per demora en l'inici d'execució del contracte, per 
execució defectuosa d’aquest, per l'incompliment de les obligacions 
establertes en aquest plec o d'aquells altres compromisos oferts pel 
contractista 
 
1. Quan el contractista, per causes a ell imputables, incorri en demora respecte a 
la data d'inici establerta per a aquest contracte (el dia 1 de gener de 2022 o el primer 
dia natural del mes següent a la seva formalització, cas que no s'hagués pogut 
formalitzar el contracte amb anterioritat a la data indicada), el Museu de Badalona 
podrà optar per la resolució del contracte o bé per la imposició de penalitzacions 



 

diàries, en la proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte. 
 
Si el Museu de Badalona opta per la imposició de penalitzacions, cada vegada que 
aquestes arribin a un múltiple del 5% del preu del contracte i persisteixi 
l'incompliment, podrà optar novament per la resolució del contracte o la continuació 
de la seva vigència amb la imposició de noves penalitzacions, en aquest cas en la 
proporció de 0,40 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, en els termes 
establerts a l'article 192 i apartats següents de la LCSP. 
 
2. En cas d'execució defectuosa dels serveis que constitueixen l'objecte d'aquest 
contracte per part del contractista o dels seus subcontractistes, si és el cas, així com 
en cas d'incompliment de les obligacions establertes a les clàusules 15 a 18 d'aquest 
plec (ambdues incloses) o dels compromisos oferts en la seva oferta, de conformitat 
amb el que estableix l'article 192 de la LCSP, el Museu de Badalona podrà imposar 
al contractista penalitzacions 
 
proporcionals a la gravetat de l'incompliment sense que aquestes puguin excedir del 
10% del pressupost del contracte en els termes establerts a l'article 192 de la LCSP. 
 
3. Per al cas d'incompliment dels requisits de la subcontractació, s’estarà al 
sistema penalitzador establert en aquesta clàusula. 
 
4. L'import de les penalitzacions serà immediatament executiu i es farà efectiu 
mitjançant la minoració del seu import en la factura o les factures que meriti 
l'execució del contracte o, de no ser possible, en la liquidació d'aquest, responent-ne 
en tot cas la garantia definitiva constituïda pel contractista. 
 
 
Clàusula 22.- 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 dels seus subcontractistes 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, restablint-los 
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 especifica del Museu de Badalona 
comunicada per escrit. 



 

 
 
Clàusula 23.- Modificació del contracte 
 
1. Aquest contracte no preveu modificacions excepte les legals i per això, només 
es podrà modificar quan concorrin algunes de les circumstàncies a què fa referència 
l’article 203 i següents de la LCSP, així com també per la necessitat d’aplicar-hi 
mesures d’estabilitat pressupostària, les quals constitueixen una raó d’interès públic 
per a tal fi. Tot això d’ acord amb el procediment regulat en l’article 211. 
 
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. Fora d’aquests supòsits i d’acord amb el que preveu l’article 203, s’haurà de 
fer una contractació de forma separada per atendre noves necessitats plantejades 
durant l’execució del contracte, sens perjudici que li pugui ser d’aplicació el 
procediment de contractació previst a l’article 166 de la LCSP, o bé resoldre el 
contracte. 
 
 
Clàusula 24.- Cessió i subcontractació 
 
1. El contractista només podrà cedir els drets i obligacions que es derivin 
d'aquest contracte i/o subcontractar les prestacions de serveis que en constitueixen 
l’objecte amb terceres persones, previ el compliment dels requisits establerts en els 
articles 214 i 215 de la LCSP i normativa concordant, i prèvia autorització expressa i 
per escrit del Museu de Badalona, la qual s’atorgarà si concorren les condicions 
legals necessàries i tenint en compte les característiques que ofereixi el contractista. 
 
Els subcontractistes quedaran obligats només davant del contractista principal, de 
manera que aquest darrer serà responsable davant del Museu de la total execució 
del contracte. 
 
2. Les prestacions a subcontractar no podran excedir del 50% de l'import del 
pressupost del contracte. 
 
3. Abans de procedir a la subcontractació, el contractista haurà de comunicar 
anticipadament i per escrit al Museu de Badalona, a través del responsable del 



 

contracte, la intenció de realitzar la subcontractació, indicant la part de la prestació a 
subcontractar, la identitat del subcontractista i l'acreditació de la seva aptitud per 
executar-la. 
 
El contractista haurà de realitzar aquesta mateixa comunicació al Museu de 
Badalona quan les subcontractacions que es proposi realitzar no s'ajustin a les que 
hagués indicat en la seva oferta en la fase de licitació del contracte. 
 
4. Davant l'incompliment de les regles establertes legalment i en els apartats 
anteriors per al desenvolupament de la subcontractació, el Museu de Badalona 
podrà imposar al contractista una penalització de fins a un 50% de l'import de la 
subcontractació realitzada. 
 
 
Clàusula 25.- Extinció del contracte 
 
1. EI contracte s’extingirà per compliment o per resolució anticipada en els 
supòsits previstos a la clàusula següent. 
 
2. EI contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat, en 
els termes del mateix contracte, dintre del termini contractual i a satisfacció del 
Museu de Badalona, la totalitat de la prestació dels serveis que en constitueixen 
l’objecte. La constatació del compliment del contracte exigeix un acte formal i positiu 
de recepció o conformitat per part del Museu de Badalona, a través del responsable 
del contracte. 
 
3. No s'estableix cap termini especial de recepció del contracte, i regeix el termini 
general d'un mes des del venciment del termini contractual. 
 
4. EI període de garantia del contracte coincideix amb la seva vigència, i no 
s’estableix cap termini addicional posterior a la finalització del període contractual. 
 
5. Un cop finalitzat el contracte, escaurà la devolució o cancel·lació de la garantia 
definitiva, si no resulten responsabilitats a càrrec del contractista. 
 
 
Clàusula 26.- 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, les causes especifiques a què fa referència l'article 313 de 
l’esmentada Llei, així com les següents: 
 



 

- Quan les penalitzacions imposades per la demora en els terminis a què 
es refereix la clàusula 21.1 d’ aquest plec i el plec de prescripcions tècniques 
particulars regulador d’aquest contracte arribin per segona vegada a un múltiple del 
5% del preu del contracte. 
-  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. 
- Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a 
què es refereix l’annex 3 (relatiu al model de declaració responsable de personalitat i 
capacitat) d’aquest plec, respecte a la documentació acreditativa de solvència i 
capacitat. 
- Quan l’import de les penalitzacions imposades per demora, 
incompliment i/o execució defectuosa a què es refereix la clàusula 21.2 d’aquest plec 
hagi arribat al límit màxim del 10% del preu del contracte i persisteixi l’ incompliment. 
- La impossibilitat d’executar el servei objecte d’aquest contracte en els 
termes inicialment pactats per introduir-hi mesures d’estabilitat pressupostària si el 
manteniment del contracte pot provocar efecte lesiu per a l’interès públic municipal i 
no resulta possible modificar-lo de conformitat amb allò previst a la clàusula 23 
d’aquest plec. 
- L’incompliment de la condició especial d’execució a què es refereix la 
clàusula següent d’aquest plec. 
 
2. La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació, d’ofici o a 
instància del contractista, mitjançant un expedient contradictori amb la intervenció de 
la Comissió Jurídica Assessora, en cas de formular-se oposició per part del 
contractista. 
 
3. L'aplicació i els efectes de la resolució es regiran pel que disposen els articles 
213 i 313 de la LCSP. 
 
 
Clàusula 27.- Condició especial d’ execució 
 
Per tal de fomentar l’ocupació de les persones amb dificultats particulars d’inserció al 
mercat laboral, l’adjudicatari es compromet, en cas que aquest requereixi de noves 
contractacions de personal, a la reserva del 5% (o en tot cas 1 persona), del col·lectiu 
de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral. A l’empara d’allò 
establert en l’ article 202 de la LCSP, es fa constar que es consideren persones amb 
dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, els col·lectius següents: 
 
- Persones perceptors de renda mínima d'inserció. 
- Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%. Sempre que 
sigui possible i de forma preferent es contractarà persones amb paràlisi cerebral, 
persones amb trastorn mental o amb discapacitat intel·lectual amb un grau de 



 

discapacitat reconeguda igual o superior al 33%; i persones amb discapacitat física o 
sensorial amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65%. 
- Dones víctimes de la violència de gènere (física o psíquica) i persones víctimes 
de violència domèstica. 
- Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d'institucions de 
protecció de menors. 
- Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una 
ocupació, persones en llibertat condicional i persones exrecluses durant els 12 
mesos posteriors a la seva sortida. 
- Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en 
procés de rehabilitació i reinserció social. 
- Persones que no puguin accedir a la renda mínima d'inserció, però que es 
trobin, segons el parer dels serveis públics competents, en situació o en risc 
d'exclusió social. (Per exemple: mare o pare de família monoparental; persones de 
famílies desnonades i persones sense sostre; persones en situació d'atur de llarga 
durada -més de 12 mesos- més grans de quaranta-cinc anys; persones en situació 
d'atur que han exhaurit la prestació o el subsidi per desocupació i no tenen dret a 
cap altre prestació; joves menors de 25 anys i no escolaritzats; persones immigrants 
extracomunitàries en situació regular; persones en situació d'atur amb tots els 
membres de la unitat familiar en situació de desocupació; persones que hagin exercit 
la prostitució; persones transsexuals; o altres). 
 
Aquesta condició s’acreditarà amb la presentació del corresponent contracte de 
treball. 
 
Clàusula 28.- Interpretació del contracte i jurisdicció competent 
1. Queda reservada al Museu de Badalona la facultat d’interpretar el contracte 
que es pugui derivar d’ aquest procediment i resoldre els dubtes que sorgeixin del 
seu compliment. Els acords adoptats seran immediatament executius i posaran fi a la 
via administrativa. 
2. Les qüestions litigioses que puguin sorgir en qualsevol de les fases de 
preparació, adjudicació, execució i extinció d’aquest contracte se sotmetran a la 
resolució de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu corresponent al terme de 
Badalona. 
 
Clàusula 29.- Adreça 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 per tal 
d’efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació amb aquest expedient serà el 
que figuri en el contracte corresponent. En aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, tot i que es 
pot acreditar una adreça física, totes les comunicacions es faran mitjançant correu 
electrònic acreditat a l’annex 1. 
Badalona, 



 

 
La secretària delegada (res. del. 03/07/19) 
 
 
ANNEXOS 
ANNEX 1 Declaració de condicions addicionals (contingut dels sobres/arxius 
electrònics A de les proposicions) 
 
En/Na .............., amb DNI. núm. ..... en nom propi/en representació de la 
Societat............................................., amb CIF 
núm...................................................... 
domiciliada a ...................., davant de l’òrgan de contractació del Museu de Badalona 
i en relació a la licitació del servei de neteja del Museu de Badalona) 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 
1. Que accepta expressament, tal i com preveuen l’article 140.d) i la Disposició 
Addicional 15ª de la Llei de Contractes del Sector Públic, rebre totes les notificacions, 
comunicacions i intercanvi d’informació necessaris per a la resolució del procediment 
de contractació de referència, inclosos els aclariments i actes d’adjudicació per 
mitjans electrònics. 
Als efectes assenyalats es designa com adreça electrònica i com a persona/es 
autoritzada/es per a rebre les comunicacions, les següents: 

Persona/es autoritzada/es Correu electrònic 
professional 

Mòbil/s professional/s 

   

2. Empreses vinculades. Que en la present licitació SI/NO es presenta amb una 
altre empresa vinculada, en els termes establerts en l’article 42 del Codi de Comerç i 
als efectes del que disposen els articles 149.3 de la LCSP i 86 del RGLCAP (en cas 
afirmatiu, identifiqueu l’empresa del grup). 
3. Personal minusvàlid. Que l’empresa està qualificada com a 
GRAN/MITJANA/PETITA empresa i té acreditats (nombre de treballadors per compte 
del licitador que estan registrats), als efectes del compliment de la normativa 
establerta a la Llei d’integració social dels minusvàlids (LISMI). 
Així mateix declara que, si es produís una situació d’igualtat d’avantatges entre els 
licitadors, SI/NO tindrà preferència per a l’adjudicació del contracte, atès que 
compleix amb algun dels supòsits previstos en l’article 147 de la LCSP, que són: 
- Té a la plantilla i/o com a col·laboradors habituals un número de treballadors 
amb discapacitat superior al 2 per cent previst a la normativa d’obligat compliment. 
- L’antiguitat i nombre de treballadors fixes amb discapacitat en la seva plantilla 
i/o com a col·laboradors necessaris, en el percentatge que superi l’obligació legal del 
2 per cent, és de (definir núm i condicions). 
4. Que accepta expressament les condicions especials d’execució del contracte 
prevista en la clàusula 17 del PCAP, especialment la prevista a l’apartat 2 i, per tant, 
es compromet a ocupar, durant la totalitat de la vigència d’aquest contracte, bé 



 

directament en la seva execució i/o en tasques habituals de l’empresa adjudicatària, 
a UNA persona amb discapacitat física, psíquica i/o amb risc d’exclusió social; així 
com es compromet a que totes les baixes, substitucions i/o noves contractacions que 
necessiti realitzar per a l’execució d’aquest contracte durant la vigència del mateix 
(incloses les prorrogues que puguin formalitzar-se) es realitzaran amb persones amb 
discapacitat física, psíquica i/o amb risc d’exclusió social i/o que estigui inclosa en 
algun dels col·lectius enumerats a l’article 2 de la Llei 44/2007, de 13 de desembre, 
que regula el règim de les empreses d’inserció. 
5. Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels 
recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin 
derivar-se del RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de 
la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 
6. Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a 
falsejar la competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte 
d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació. 
7. En cas d’empresaris estrangers. Que declara expressament la seva submissió a 
la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre competents, per a 
totes les incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb 
renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que els pugui correspondre. 
8. Unió temporal d’Empreses. Que es presenta en compromís d’unió temporal 
d’empreses - UTE (indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de 
cadascun, així com la manifestació de que es pot acreditar la respectiva capacitat, 
solvència i absència de prohibicions per contractar de cadascun del membres de 
l’UTE i els representants o apoderat únic de la unió que designin, indicarà la seva 
responsabilitat solidària davant del Museu i el compromís de constituir-se formalment 
en unió temporal d’empreses en cas de resoldre’s l’adjudicació del contracte a favor 
de la seva proposició, tot plegat d’acord amb els articles 69 de la LCSP i 24 del 
RGLCAP. Aquesta manifestació declararà també que no han subscrit cap proposta 
en altres Unions d’empresaris si ho fa individualment, ni es presenten en més d’una 
unió d’empresaris. 
 
 
Així mateix ES COMPROMET a aportar la documentació oficial justificativa de tots 
aquests extrems i qualsevol altra que li sigui requerida per part del Museu, en 
compliment del previst en els articles 140.1 i 150.2 de la Llei de contractes del sector 
públic. 
 
 
LLOC i DATA 
Signatura digital electrònica 
 
ANNEX NÚMERO 2 
Model de compromís d’adscripció de mitjans i/o subcontractació (contingut 



 

dels sobres/arxius electrònics A de les proposicions) 
 
"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 del contracte per a la prestació dels 
serveis de neteja del Museu de Badalona, es compromet a adscriure-hi els mitjans 
materials i personals exigits en els plecs de prescripcions tècniques particulars 
regulador d’ aquest contracte que es relacionen a continuació i que li resultaran 
vinculats per a l’ execució del LOT d’ aquest contracte: 
- [Indicar mitjans personals i materials mínims exigits als plecs reguladors d’ aquest 
contracte] 
[...] 
[...] 
Així mateix, en els mateixos termes vinculants, per a l’execució del contracte durà a 
terme les següents subcontractacions a favor de la següent empresa i/o empreses: 
 
- [... 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 digital electrònica 
 
ANNEX 3 Model de declaració responsable: 
 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom 
propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document 
..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., 
(persona de 
contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm
.................................................................................................................................... 
i fax 
núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a (consignar objecte del 
contracte i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT: 

 Que el perfil de l’empresa és el següent marcar amb una creu 

 Gran Empresa 



 

 Mitjana Empresa 

 Petita o microempresa 
 Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua 

per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes 
legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració 
previstes als articles 65 a 97 de la LCSP. 
 

 Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 
 

 Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de 
l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han 
experimentat cap variació. 
 

 Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència 
econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 
7.2) del PCAP . 
 

 Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels 
recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin 
derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa 
l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 
 

 Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar 
la competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte 
d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació. 
 

Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels 
Jutjats i Tribunals espanyols. 
 

Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones 
treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les 
mesures alternatives previstes en la legislació vigent. 

SÍ NO NO obligat per normativa 
 

Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes 

SÍ NO NO obligat per normativa 
 

Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 



 

previstos al PCAP. 
SÍ NO 

 Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  Està subjecta a l’IVA. 

  Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren 
lloc a la no-subjecció o l’exempció. 
 

 Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:     Està subjecta a 
l’IAE. 

    Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que 
donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció. 
 

Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal 
d’empreses, declara: 
 
SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com 
l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de 
resultar adjudicataris) 
 

     NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses. 
 Que accepta expressament rebre totes les notificacions, comunicacions i 

intercanvi d’informació necessaris per a la resolució del procediment de contractació 
de referència, inclosos els aclariments i actes d’adjudicació per mitjans electrònic i, a 
tal efecte, es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les 
notificacions, comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a: 
 

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil professional 

    

    

*Camps obligatoris. 
 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de 
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar 
dita circumstància, per escrit, al Departament d’Administració del Museu de Badalona 
per tal de fer la modificació corresponent. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les 
persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments 
derivades d’aquesta contractació, per tal que el Museu pugui facilitar-les al servei e-
Notum a aquests efectes.



 

 
 
 
 

Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial 
a què pertanyen és (indicar les empreses que el componen). 
 

Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la 
documentació assenyalada en la clàusula 6.1) del PCAP. 
 

Que accepta expressament la condició especial d’execució d’ordre social 
d’aquest contracte prevista en la clàusula 17.10) del PCAP. 
 
LLOC i DATA 
Signatura digital electrònica 
 
ANNEX 4 Model de proposició econòmica (contingut dels sobres/arxius 
electrònics B de les proposicions) 
 
"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 han de regir l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del 
contracte per a la prestació dels serveis de neteja del Museu de Badalona, 
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 adjudicatari, a la seva 
execució: 
 

- Oferta preu/hora euros, IVA exclòs. 

- Una oferta econòmica de euros, IVA exclòs, per a la durada inicial 
establerta per aquest contracte (2 anys). 

- L’ import de l’ IVA a suportar per l’Administració, al tipus del %, és de . 

- Aquesta oferta presenta una baixa sobre el tipus de licitació de %. 
 
Als efectes de la seva admissió i com a justificació del preu ofert s’adjunta 
pressupost desglossat amb els preus aplicats. 
 
 
S’ofereixen les següents millores (marcar la que correspongui): 



 

 

(SI/NO) Certificats de qualitat ISO 9001:2008 

(SI/NO) Certificats per als aspectes ambientals, el ISO 14001:2004 

(SI/NO) 20 hores de neteja per finalització d’obra, després de la realització de 
treballs de manteniment (com pintura d’una sala) i en cas d’inundació d’algun dels 
espais des dependències del Museu (seu principal, Jardí de Quint Licini, Casa de 
l’Heura, Casa dels Dofins, Conducte d’aigües, Can Miravitges i magatzem). 

 
 
S’adjunta la documentació acreditativa dels compromisos oferts amb aquest model 
de proposició econòmica. 
 
 
[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. 
 
ANNEX NÚMERO 5 
 
Formulari normalitzat de document europeu únic de contractació que es troba a: 
http://www10.gencat.net/ecofin_jcca/ni/docs/DEUC-cat.pdf 
 
ANNEX 6 
 
Condicions laborals dels treballadors a subrogar. 
 

http://www10.gencat.net/ecofin_jcca/ni/docs/DEUC-cat.pdf


 

 

 
 
SEGON.- Aixecar la suspensió dels terminis de presentació de les ofertes de licitació 



 

del servei de neteja del Museu de Badalona decretat el passat 15 de març de 2022 i 
atorgar, novament, el termini de 15 dies naturals per a presentar-les. Aquest termini 
començarà a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Perfil del 
Contractant a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. 
TERCER.- Publicar l’acord al Perfil del Contractant a través de la Plataforma de 
Contractació del Sector públic, al mateix lloc on es va fer pública la licitació, per al 
coneixement general.» 
 
El Consell A P R O V A per UNANIMITAT la rectificació dels plecs de clàusules 
administratives particulars que regeixen la licitació del contracte dels serveis de 
neteja del Museu de Badalona. 
 
 
4. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA VICEPRESIDÈNCIA DE DATA 15 
DE MARÇ DE 2022 DE SUSPENSIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES 
OFERTES DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DEL MUSEU DE 
BADALONA (EXP. DES-20/21). 
 
Es dona compte de la resolució de la Vicepresidència de data 15 de març de 2022 
de suspensió del termini de presentació de les ofertes de la licitació del servei de 
neteja que transcrita literalment diu així: 
 
«Antecedents 
 
1. En data 24 de febrer de 2022 el Consell Rector del Museu de Badalona va 
aprovar l’expedient de contractació integrat pel plec de prescripcions tècniques i de 
clàusules administratives particulars que es proposen per regir el contracte servei de 
neteja de les dependències del Museu de Badalona. 
 
2. L’anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant de la Plataforma de 
Contractació del Sector públic en data 3 de març de 2022, amb l’acord abans 
esmentat i els plecs de clàusules tècniques i plecs de clàusules administratives 
particulars finalitzant el termini el 21 de març de 2022. 
 
3. Ateses les preguntes formulades relatives als costos directes, indirectes i 
benefici industrial del pressupost base de licitació, així com el lloc on formular les 
millores, si s’escau. 
 
4. Com a conseqüència de tot això, s’estima convenient suspendre el termini de 
presentació de les ofertes per tal de no veure perjudicat el dret dels licitadors. 
 
Fonaments de Dret 
 
Resulta aplicable la normativa següent: 



 

ÍNDEX MEMÒRIA 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 

- Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general 
de la Llei de contractes de les APP. 

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL). 

- Llei 8/2010, de la Generalitat, de Règim Local de la CV (LRLCV). 

- Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (LPACAP). 
 
Correspon resoldre per motius d’urgència a la Vicepresidència del Museu de 
Badalona (per resolució de delegació del President de data 21 de desembre de 
2021). 
 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
 
PRIMER.- Suspendre el termini de presentació de les ofertes de licitació del servei 
de neteja del Museu de Badalona (Exp. DES-20/21), per tal de procedir a aprovar la 
rectificació del plec de clàusules administratives particulars en relació als costos 
directes, indirectes i benefici industrial del pressupost base de licitació, així com el 
lloc on formular les possibles millores a presentar, moment a partir del qual 
s’aixecarà la suspensió de la presentació d’ofertes, atorgant-se un termini equivalent 
al de la suspensió que es comunicarà a través de la plataforma de Contractació del 
Sector Públic. 
SEGON.- Publicar la present resolució al Perfil del contractant de la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic. 
TERCER.- Donar compte de la present resolució en el proper Consell Rector que es 
celebri.»  
 
El Consell es dona per assabentat de la resolució anteriorment transcrita 
 
5. MEMÒRIA DE L’ANY 2021. 
 
La Direcció presenta la memòria del Museu de l’any 2021, que es transcriu 
seguidament: 

 
  
1. CALENDARI I HORARIS D'OBERTURA AL PÚBLIC 
2. VISITES I TALLERS 
3. ACTES I ACTIVITATS 
4. EXPOSICIONS TEMPORALS I ITINERÀNCIES 
5. PUBLICACIONS 
6. SERVEIS AL PÚBLIC 



 

1. CALENDARI I HORARIS D'OBERTURA AL PÚBLIC 

7. DIFUSIÓ DELS FONS I LES ACTIVITATS DEL MUSEU 
8. ESTADÍSTICA I ESTUDI DE PÚBLIC 
9. COL·LECCIONS DEL MUSEU I L’ARXIU HISTÒRIC 
10. INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES 
11. EDIFICIS I ESPAIS ARQUEOLÒGICS I HISTÒRICS 
12. RECERCA I TREBALLS PREPARATORIS 
13. COL·LABORACIÓ AMB INSTITUCIONS I ENTITATS 
14. ASSISTÈNCIA A CURSOS, CONGRESSOS I JORNADES 
 
 

 
 
Horari general d’obertura del Museu 
De dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenges i festius, de 10 a 14 h. 
 
Horari d’obertura de les extensions 
Casa dels Dofins i Casa de l’Heura (a partir de maig): segon diumenge de cada 
mes i en hores concertades amb guia i els dies que el mateix Museu hi organitza 
visites guiades. 
 
Horari d’obertura de les exposicions temporals 2a planta 
De dimarts a dissabte de 17 a 20 h. Diumenges i festius, de 10 a 14 h. 
 
Horari d’obertura de les exposicions temporals planta baixa 
De dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenges i festius, de 10 a 14 h. 
 
Horari de consulta de l’Arxiu Històric i a l’Arxiu d’Imatges 
Dimarts i dimecres de 10 a 14 h. Dimecres de 17 a 20 h. Hores convingudes. Tancat 
per Setmana Santa, agost i setmana de Nadal. 
 
Festius amb entrada mínima per a tot el públic 
Primer diumenge de cada mes i Magna Celebratio. El Museu mantindrà entrada 
mínima d’1,10 (IVA inclòs). 
 
Entrada gratuïta per a tot el públic 
Dissabte de la Nit dels Museus (15 de maig) i Festival 48 h Open House (23 i 24 
d’octubre). 
 
Dies tancat al públic 
1 de gener (Primer dia de l’any), 6 de gener (dia de Reis), 2 d’abril (Divendres Sant), 
24 de juny (Sant Joan), 15 d’agost (Mare de Déu d’Agost), 11 de setembre (Diada 



 

2. VISITES I TALLERS 

Nacional de Catalunya), 25 de desembre (Nadal) i 26 de desembre (Sant Esteve) i 
tots els dilluns. 
 

 
 
Públic general i familiar 
Visites guiades periòdiques 

- Programa periòdic de visites guiades al Patrimoni en diumenge al matí, tant al 
Museu com a elements patrimonials externs (Sant Jeroni de la Murtra, Anís del Mono 
i Turó d’en Boscà). 
-Obertura d’un nou espai de la ciutat romana de Baetulo, la Casa de l’Heura, 
que s’ha incorporat a l’oferta de visites al patrimoni del Museu. 
Tallers 

- Oferta de tallers en relació a les exposicions temporals o sobre el món romà. 

- Implementació de nous tallers (Les aromes de Baetulo i Lettering a la romana) 

- Oferta de tallers per a adults en cap de setmana sobre el calendari romà i 
sobre la cura personal que no es va poder completar a causa de l’empitjorament de 
la situació sanitària. 
No s’han fet sortides culturals a causa de la COVID-19 ni algunes de les visites que 
habitualment es programaven. 
 
Públic infantil 
Visites i tallers escolars i per a grups d’adults, a la carta Visites segons petició de 
grups: 

- Museu (Termes i Decumanus, i exposició Baetulo, ciutat romana). 

- Museu: temes monogràfics (la vida a les termes, la producció del vi, món 
funerari). 

- Casa dels Dofins. 

- Casa de l’Heura 

- Conducte d’aigües. 

- Turó d’en Boscà. 

- Dalt de la Vila. 

- Sant Jeroni de la Murtra. 

- Can Miravitges. 

- El territori de Badalona des del Turó d’en Boscà. 

- Itinerari de la Badalona industrial i modernista. 

- Fàbrica de l’Anís del Mono. 

- Itinerari del moviment obrer. 



 

3. ACTES I ACTIVITATS 

- Façana marítima. 

- Parcs de Can Solei-Ca l’Arnús. 

- Cementiri Vell. 
Tallers segons petició de grups, sobre diversos temes, com per exemple: 

- L’alimentació a l’època romana. 

- Ungüents i perfums a l’època romana. 

- La indumentària a l’època romana. 

- Les llànties i la il·luminació en temps dels romans. 

- Fem un mosaic com els romans. 

- Com jugaven els romans. 

- El calendari i els déus romans. 

- El món dels ibers (al Turó d’en Boscà). 
Combinació de visites i tallers a la carta, segons petició dels grups. 
 
 
 
Tallers on line (webinars) adreçats a les escoles 
 
Quin embús al decumanus. 
Quan érem rics. L’economia del vi a Baetulo. Saps què diuen al fòrum. Fake news a 
la romana. Que la terra et sigui lleu. El ritual del comiat. 
Dos asos. Això és una ruïna. 
Som lliures? Debat de pensament filosòfic. Per llepar-se’n els dits. 
Un déu per a cada dia. 
Qui és qui a Sant Jeroni de la Murtra. Aprenen a llegir les imatges. Assassinat o mort 
natural. Algú en sap res? 
 

 
 
Dia Internacional de la Dona 
Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona es van produir quatre 
vídeos que han quedat a disposició del públic en el canal de Youtube del Museu. 
Dos eren sobre personatges femenins de la col·lecció arqueològica del Museu, un 
sobre les dones anònimes que apareixien a l’exposició Badalona sobre rodes i un 
darrer amb un àlbum de fotografies de l’Arxiu d’Imatges del Museu de Badalona. 
Visualitzacions: 363 
 
Taula rodona: la restauració del vestit de la Mare de Déu dels Dolors 
11 de març 
Taula rodona amb d’Àngel Acedo, graduat en Humanitats; Rosa M. Martín, 



 

historiadora de l’art i experta en història del teixit, i Carme Bassols, modista. Modera: 
Joan Rosàs, historiador. 
Assistència: 52 persones. 
 
Inauguració de la Casa de l’Heura 
24 d’abril 
Obertura de la Casa de l’Heura, una domus patrícia relacionada amb les elits de la 
ciutat de Baetulo que s’ha integrat al circuit d’espais d’època romana museïtzats. La 
inauguració es va fer en el marc de la Magna Celebratio. 
Assistència: 120 persones. 
 
Magna Celebratio. Festival romà de Badalona 
Del 21 al 25 d’abril 
Producció: Museu de Badalona 
Amb motiu de les limitacions d’aforament, derivades de la pandèmia de la COVID-19, 
les activitats de reconstrucció es van fer en grups molt reduïts (màxim de 6 persones 
cada 15 minuts), gestionats mitjançant el web del Museu. 
 
Les limitacions d’aforament van afectar també a les xerrades i espectacles 
programats durant el festival, que van ser els següents: 
 
Conferències i espectacles 
 
La domus vitruviana 
A càrrec d’Ada Cortés Assistència: 37 persones. 
 
La construcció d’una ciutat A càrrec de Joan Santacana Assistència: 51 persones. 
 
Vitruvi, un invent del Renaixement? A càrrec d’Antoni Ramon Assistència: 49 
persones. 
 
Vitruvius Pollio 
A càrrec de Magister Fabularum Assistència: 96 persones. 
 
Gladius i Medulina 
A càrrec de Genovesa Narratives Teatrals Assistència: 100 persones. 
 
Un dia al fòrum 
A càrrec de Genovesa Narratives Teatrals Assistència: 99 persones. 
 
Mites i llegendes de l’antiga Roma A càrrec d’Albert Estengre Assistència: 109 
persones. 
 
Assistència conferències i espectacles: 541 persones 



 

 
Paral·lelament es van elaborar 19 píndoles audiovisuals que es van difondre a 
través de les xarxes socials del Museu i que es mantenen al canal de Youtube del 
Museu: 
Total de visualitzacions: 583 
 
Total assistència al festival: 3.270 persones 
 
Portes obertes a la Casa de l’Heura 
2, 8 i 9 de maig 
Entrada lliure al nou espai de la ciutat romana de Baetulo. Assistència: 950 persones 
 
Nit dels Museus/Dia Internacional dels Museus 
15 de maig 
La Nit dels Museus (15 de maig) va reduir l’horari, a causa de les limitacions 
generades per la pandèmia de la Covid-19. Per aquesta raó es va ampliar l’activitat 
oferint entrada lliure a diferents espais de la ciutat romana (Termes-Decumanus, 
Casa dels Dofins i Casa de l’Heura) des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia, i 
des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. 
Assistència: 1.921 persones 
 
Estrena de la pel·lícula Haunting day 
8 de juny 
Estrena del curtmetratge Haunting Day (Entre la Luz y las Sombras), un relat de 
suspens angoixant rodat, en part, a la zona museïtzada de la masia de Can 
Miravitges. 
Assistència: 55 persones. 
 
Jornades Europees d’Arqueologia 
Producció: Museu de Badalona 19 i 20 de juny 
El Museu va participar en les Jornades Europees d’Arqueologia amb una visita 
guiada a l’exposició permanent Baetulo, ciutat romana, situada al subsòl de l’edifici. 
La visita, de la mà del departament d’Arqueologia del Museu, va estar centrada en 
les peces incorporades a l’exposició permanent el desembre de 2020, i en les 
excavacions que van permetre aquestes troballes. 
Assistència: 75 persones 
 
Nits d’Estiu a l’Anís del Mono Producció: Museu de Badalona Patrocini: Osborne, 
SA 
Tot i estar programades quatre Nits d’Estiu, a causa d’un repunt de la pandèmia de 
la Covid- 19, només se’n va poder una. Després d’oferir una visita als espais 
patrimonials de la fàbrica, va actuar la Gumbo Jass Band. 
Assistència: 120 persones. 
 



 

 
Homenatge al poeta Josep Gual i Lloberes 
14 de setembre Producció: Espai Betúlia 
Col·laboració en la producció i col·locació d’una placa commemorativa instal·lada a 
la façana de casa seva per iniciativa de l’Espai Betúlia. 
Assistència: 50 persones. 
 
Jornades Europees del Patrimoni: visita guiada al Parc de Ca l’Arnús 
10 d’octubre 
Producció: Museu de Badalona 
En el marc de la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni es va oferir la 
possibilitat de descobrir, en una visita guiada gratuïta, l’illa verda més important de la 
ciutat de Badalona: el Parc de Can Solei i Ca l'Arnús. 
Assistència: 45 persones. 
 
Presentació del llibre Derivacions modernistes. Rehabilitació arquitectònica. 
Joan Amigó, arquitecte. 
21 d’octubre 
Llibre de l’arquitecte Pere Casajoana que estudia l’obra de Joan Amigó i Barriga 
(1875-1958), el més notable i representatiu del modernisme a Badalona. 
A càrrec de Josep M. Massot, Marcel Riera i Margarida Abras Assistència: 21 
persones 
 
Festival Open House 
23 i 24 d’octubre 
El Museu va col·laborar en el festival 48è Festival Open House de Barcelona, la 
cita anual dels amants de l'arquitectura i el patrimoni, amb visites lliures i no guiades 
a diferents espais museïtzats de la ciutat romana de Baetulo. 
També es van fer dues visita guiades a la façana marítima, des del pont del barri de 
Canyadó fins a la Rambla/carrer de Mar. 
Assistència: 1.089 persones. 
 
 
Cicle de conferències Novetats arqueològiques 
 
9 de novembre 
Una primera aproximació a la marmorització dels espais públics de Baetulo 
A càrrec d‘Anna Gutiérrez Garcia-Moreno. Assistència: 57 persones. 
Visualitzacions on line: 172. 
 
16 de novembre 
Salve viator! Noves dades sobre les vies i les restes documentades al suburbi 
occidental de Baetulo durant la intervenció del carrer de Coll i Pujol. 
A càrrec de Mikel Soberón Assistència: 102 persones. Visualitzacions on line: 80. 



 

4. EXPOSICIONS 

 
23 de novembre 
La façana marítima de Baetulo. Noves dades sobre el recinte emmurallat i la línia de 
costa. 
A càrrec d’Emiliano Hinojo i Jacinto Sánchez Assistència: 114 persones. 
Visualitzacions on line: 238. 
 
30 de novembre 
Baetulo, oppidum civium romanorum. Nova proposta de trama urbana. 
A càrrec de Clara Forn, Pepita Padrós i Jacinto Sánchez Assistència: 101 persones. 
No es va poder retransmetre on line per problemes tècnics. 
 
Presentació del retaule de Sant Sebastià 
23 de novembre 
Presentació pública del carrer central del retaule gòtic dedicat a Sant Sebastià, 
que fou encarregat pels monjos de Sant Jeroni de la Murtra. 
A càrrec de Margarida Abras i Jaume Aymar Assistència: 85 persones 
 
 
Homenatge al modista Pedro Rovira 
19 de desembre 
Col·locació d’una placa a la façana de la casa de Pere Rovira, al carrer del 
Magatzem de Badalona, com a homenatge a la figura d’aquest creador al qual el 
Museu dedicat la mostra Pedro Rovira, 1921-1978, amb motiu del seu centenari 
Assistència: 30 persones. 
 
Concert de Nadal 
22 i 23 de desembre 
Producció: Museu de Badalona, Conservatori Professional de Música de Badalona i 
de l’Escola de Música Moderna de Badalona. 
Tradicional concert de Nadal, en què es van interpretar principalment nadales 
catalanes, de música clàssica europees i nord-americanes, a l’espai Termes-
Decumanus. 
Assistència: 225 persones. 

 
 
Ramon Casas visita Badalona 
Del 10 de desembre al 31 de gener de 2021 Planta baixa 
Producció Museu de Badalona 
L’exposició reunia un total de 18 pintures, dibuixos i cartells, un del Museu de 
Badalona i la resta de nou prestataris. diferents, tots obra pel gran pintor i dibuixant 
català Ramon Casas (1866-1932), i explorava les relacions d’aquest artista amb la 



 

ciutat de Badalona. 
Assistència: 1.700 persones 
 
Activitats (2021) 
28 de gener 
Conferència Ramon Casas, a càrrec de Gabriel Pinós i concert de clausura. 
Assistència (presencial i on line): 165 persones 
 
 
Badalona sobre rodes 
Del 18 de febrer al 25 d’abril Planta baixa 
Producció Museu de Badalona 
Exposició de 88 fotografies, de les quals se’n van canviar en una segona fase de 
l’exposició. Totes eren del fons de l’Arxiu d’Imatges del Museu centrades, sobretot, 
en les dècades de 1950 i 1960, que mostraven una gran varietat de mitjans de 
transport i permetien apreciar l’evolució tant de la ciutat com dels seus habitants. 
L’exposició es va renovar poc després d’un mes després de la inauguració, ja que 
es van substituir moltes de les imatges. En tots els casos, hi havia textos 
introductoris i breus comentaris de les fotografies, que en documentaven el lloc la 
data i el fet que s’hi reflectia. 
Assistència: 1.984 persones 
 
Activitats 
Visita guiada a l’exposició 
28 de febrer, 21 de març i 18 d’abril 
Assistència: 45 persones 
 
Taller de restauració de fotos per a principiants 
14 de març 
Assistència: 10 persones 
 
25 de març 
Reinauguració de la mostra amb noves imatges i presentació del llibre Badalona 
sobre rodes. Assistència: 30 persones 
 
Concurs fotogràfic Rodant per Badalona 
 
 
 
28 de març a 4 d’abril (Setmana Santa) Assistència: 16 persones 
 
Taller de conservació de fotos en l’àmbit domèstic 
11 d’abril 
Assistència: 15 persones 



 

 
 
Pedro Rovira, 1921-1978 
Del 3 de juny al 12 de desembre Planta baixa i 2a planta Producció: Museu de 
Badalona 
Exposició i publicació dedicades al modista badaloní Pere Rovira i Planas (Badalona 
1921- 1978) amb motiu del centenari del seu naixement. L’exposició reunia prop d’un 
centenar de vestits, així com alguns complements i dibuixos originals de Pere Rovira, 
procedents, en bona part, de la Fundació Antoni de Montpalau, però també de les 
col·leccions del mateix Museu, així com de diversos particulars que els van prestar 
per a l’ocasió. 
Assistència: 3.112 persones 
 
Activitats 
Conferència inaugural 
Amb la participació de Josep Casamartina 2 de juny 
Conferència inaugural 
Amb la participació de Josep Casamartina i Lorenzo Caprile 3 de juny 
Assistència total: 187 persones Visualitzacions en línia: 105 
 
Visites guiades a l’exposició 
12 de juny, 6, 7, 8, 14, 15, 20, 21, 23, 27 i 29 de juliol. 3 d’octubre i 7 de 
novembre 
Assistència: 225 persones 
 
 
Presentació 
7 de juliol 
Presentació del catàleg Pedro Rovira, 1921-1978 a la Reial Acadèmia Catalana 
de Belles Arts de Sant Jordi (RACBA) 
A càrrec de Rosa M. Martín Ros Assistència: 50 persones 
 
Conferències 
 
16 de setembre 
Rovira i les seves models A càrrec d’Ivan Costa Assistència: 75 persones 
Visualitzacions en línia: 140 
 
23 de setembre Fotografiant Pere Rovira A càrrec d’Antoni Bernad Assistència: 43 
persones Visualitzacions en línia: 77 
 
7 d’octubre 
El taller de Pere Rovira: les creadores invisibles 
Assistència: 66 persones Visualitzacions en línia: 131 



 

5. PUBLICACIONS 

 
14 d’octubre 
La presència internacional de Pere Rovira A càrrec de Josep Casamartina i 
Parassols Assistència: 37 persones 
Visualitzacions en línia: 62 
 
11 de novembre (postposada des del 30 de setembre) 
Pere Rovira i la Cooperativa de Alta Costura A càrrec de Rosa M. Martín i Ros 
Assistència: 26 persones 
Visualitzacions en línia: 77 
 
 
Itineràncies/Adaptacions 
 
El diamante de Badalona. 150 años de Anís del Mono 
Del 24 de setembre de 2020 al 15 de març de 2021 
Producció: Museu de Badalona amb el patrocini d’Anís del Mono (Fundación 
Osborne) Adaptació de l’exposició del mateix títol, presentada al Museu de Badalona 
el 2019. 
Visitants 2021: 600 persones 
 
 
Col·laboracions 
 
70 anys de l’esbart Sant Jordi 
En col·laboració amb l’Orfeó Badaloní A partir del 13 de març 
Disseny i producció. 
Assistència presentació al Museu: 60 persones 
 
 
Que sonin les campanes 
En col·laboració amb Campaners de Badalona Del 6 al 30 de novembre 
Disseny i producció. 
Assistència presentació al Museu: 60 persones 
 

 
 
Història de Mauthausen. Els cinc anys de deportació dels republicans 
espanyols 
4 de febrer 
Adaptació i traducció al català del llibre Histoire de Mauthausen. Les cinq années de 
déportation des républicains espagnols, escrit pel badaloní Josep Borràs, en el qual 



 

es recullen les seves vivències al camp de concentració de Mauthausen, on 1.094 
catalans van perdre la vida. Amb presentació de Rosa Toran (historiadora 
vinculada a l’Amical 
 
Mauthausen) i introducció de Joan Villarroya (catedràtic de la UB). Llibre de 384 
pàgines, 40 de les quals són d’il·lustracions 
Assistència: 61 persones Visualitzacions en línia: 202 
 
Badalona sobre rodes 
25 de març 
Llibre que acompanya l’exposició del mateix nom, publicat per l’editorial Efadós a 
partir de fotografies conservades a l’Arxiu d’Imatges del Museu. Amb textos de 
Margarida Abras i M. Dolors Nieto. 
Assistència a la presentació: 30 persones 
 
Carrer dels Arbres. Revista digital d'història i patrimoni de Badalona 
6 de maig 
Edició digital del número 6, que reuneix articles sobre arqueologia, història i art 
relacionats amb la ciutat de Badalona. 
Descàrregues: 300 
 
 
Pedro Rovira, 1921-1978 
Biografia del modista badaloní, internacionalment reconegut, Pere Rovira i Planas 
(Badalona 1921-Badalona 1978), obra de Josep Casamartina i Parassols, impulsor i 
director de la Fundació Antoni de Montpalau i comissari de l’exposició Pedro Rovira, 
1921-1978 inaugurada al Museu de Badalona el 3 de juny del 2021. Àmpliament 
il·lustrat, té 346 pàgines i compta amb escrits de diversos col·laboradors i una 
introducció del modista Lorenzo Caprile. Edició en llengua catalana i edició en 
llengua castellana (presentada el 2022 al Museo del Traje. de Madrid) 
Assistència a la presentació Museu de Badalona: 187 persones Visualitzacions en 
línia: 105 
Assistència Reial Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi: 50 persones 
 
Una manera de veure el món. Teresa Lleal Galceran, 1940-1988 
4 i 5 de novembre 
Biografia de la mestra Teresa Lleal Galceran. L’obra és el resultat d’una intensa 
recerca que ha permès a l’autor posar al nostre abast la biografia d’una persona tan 
interessant i plena d’inquietuds com la Teresa Lleal, que va jugar un important paper 
en àmbits com la renovació pedagògica o l’ensenyament del català a la nostra ciutat. 
Autor: Emili Muñoz. 348 pàg. incloent-hi 20 pàg. d’il·lustracions. 
Assistència: 310 persones Visualitzacions en línia: 236 
 



 

6. SERVEIS AL PÚBLIC 

 
 
Arxiu Històric Ciutat de Badalona Arxiu Josep M. Cuyàs 
 

- Atenció de consultes per via telefònica o per correu electrònic i, 
presencialment, en hores convingudes. 

- Servei de reprografia (documents i fotografies). Nombre total d’usuaris: 
- Arxiu Històric nombre total d’usuaris anual: 416 
- Usuaris a la sala de consulta: 339 
- Usuaris atesos per correu electrònic o telèfon: 77 
- Usuaris amb cita prèvia, correu electrònic i telèfon: 416 
 

CONSULTES al WEB (INCLOSES PUBLICACIONS I NOTÍCIES) NOMBRE 

Visites Arxiu (pestanya informació general) 2.060 
Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona (AHBDN) 1.643 
Consultes i descàrregues catàlegs AHBDN:  
Consultes dels Llibres d’Actes de l’Ajuntament 4.279 
Consultes dels Llibres d’Actes de la Comissió Gestora 18 
Consultes dels Llibres d’Actes de la Comissió Municipal Permanent 514 
Consultes dels Llibres d’Actes de la Comissió de Govern 386 
Consultes dels Llibres d’Actes de la Junta de Vocals Associats 317 

Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa 1.047 

Hemeroteca  
Consulta general a l’Hemeroteca 4.999 
Consulta El Eco de Badalona 12.862 
Consulta Comarca Exprés 928 
Descàrregues catàlegs hemeroteca 1.677 
Descàrregues El Eco de Badalona 26.853 
Descàrregues Comarca Exprés 1.409 

Biblioteca 996 

Enllaços d’interès 725 

Descàrregues revista Carrer dels Arbres 14.435 

Consultes i descàrregues de publicacions  
Tots els carrers de Badalona 3.112 
Els badius. Tot un món portes endins 315 
Josep Cortinas i Badalona 19 

 
 



 

Arxiu d’Imatges del Museu de Badalona Arxiu Josep M. Cuyàs (imatges) 
-Nombre total d’usuaris: 474 (exceptuant consultes al web) 
-Nombre total consultes de l’Arxiu d’Imatges al web: 6.014. 
-Nombre de còpies fotogràfiques facilitades: 1.030. 
 
Servei de còpies fotogràfiques que es lliuren a tercers 
 
Consultes de l’Arxiu fotogràfic al web (any 2021): 1.030 còpies en format digital 
per a usos diversos (programes de TV, treballs acadèmics, premsa, ús personal), 
segons detall: 
 
 

Ajuntament de Badalona-Cultura: carnaval de Badalona; exposició Forjadors de la 
festa. 

Ajuntament de Barcelona: projecte audiovisual Nadal a plaça Catalunya. 

Associació de Veïns Bonavista: recull d’imatges del barri. 

Biblioteca Canyadó: fotografies i autorització ús. 

Campaners de Badalona: exposició campaners. 

Diari de Badalona, núm. Extraordinari de Nadal. 

Editorial Efadós: publicació Badalona sobre rodes. 

El Tot: publicació quinzenal d’una fotografia del fons de l’Arxiu d’Imatges. 

 

Fundació Roca i Pi: publicació història de la fundació i l’asil Roca i Pi. 

Hospital de Badalona: recull de material per activitats de difusió de l’Hospital. 

Marina Badalona: fotografies per exposició evolució de la zona. 

Minimal Films: capítol de la sèrie de televisió Perduts en el temps. 

Museu Arenys de Mar: cerca de fotografies i algunes còpies per a exposició. 

Orfeó Badaloní: commemoració aniversari entitat i edició publicació. 

Setmanari La República: fotografia per a edició. 

TV Badalona: imatges per a edició programa 360. 

TV3: reportatge sobre velòdroms. 

Universitat de Salamanca: exposició Unamuno. 

 
 
Departaments tècnics del Museu 

- Assessorament a estudiants i investigadors (ESO, batxillerat i Universitat) sobre 
temes d’arqueologia. 
Consulta de peces 
- Per articles diversos: Joan Ferrer, Les inscripcions ibèriques de Baetulo. 
 
- Tesi doctoral Les llànties de la Laietània, Laia de Frutos. UB 
- Tesi doctoral Els marbres de la Laietània, Andrea Collado (UAB). 
- Treball de Grau Els tambors de ceràmica a l’antiguitat, David Lledó 



 

7. DIFUSIÓ DELS FONS I LES ACTIVITATS DEL MUSEU 

Hernández. (UB). 
- Treball de Grau El treball de l’os al decumanus de Baetulo, Maria Font 
(UAB). 
- Treball de Grau El territori de Baetulo a partir de la vil·la de Ca 
l’Alemany, Marina González (UAB). 
- Publicació futura. Francesc Tarrats, Els segells sobre terra sigillata de 
les excavacions antigues de Baetulo (1970-80) (UB). 
 
 
Consultes a la biblioteca i arxiu d’Arqueologia 
Consultes per correu electrònic o telèfon: 15 persones 
 

- Direcció de pràctiques de classificació de material arqueològic. 
 
Servei de visites i tallers 
-Visites guiades i tallers a hores convingudes (vegeu oferta concreta en el capítol 
corresponent). Els horaris són més amplis que els d’obertura del Museu (dimarts a 
dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 20 i diumenges de 10 a 14), ja que s’adapten a les 
peticions rebudes, fins i tot si són nocturnes. 
Oferta de tallers on line (webinars) a partir d’octubre. Presentació 21 d’octubre: Et 
portem el Museu a l’aula (87 visualitzacions) 
 

 
 

- Relació amb els mitjans de comunicació. 

- Agenda d’activitats (digitals i en paper) 

- Invitacions i fulletons de les exposicions temporals i activitats (digitals i en 
paper). 

- Introducció de nous productes a la botiga del Museu (reproduccions de tres 
noves llànties, de la tabula kospitalis i de tres mocadors dissenyats per Pere Rovira) i 
reposició de productes ja existents. 

- Web del Museu: manteniment i actualització del web. S’ha incrementat el 
nombre de recursos en línia disponibles a la pàgina amb la digitalització dels 
següents fons documentals custodiats a l’AHBDN: 
Actes del Ple de l’Ajuntament, 1932-1945 
Actes de la Junta Municipal de Vocals Associats, 1872-1896 
Actes de la Comissió Municipal Permanent, 1924-1933, 1940-1946   
Actes de la Comissió de Govern municipal, 1934-1938 
-ImpIementació d’un sistema de reserva i adquisició d’entrades en línia que s’ha 
aplicat a totes les activitats programades pel Museu, ja siguin de pagament com 
d’accés lliure, com a fórmula de control de l’aforament, ateses les limitacions 



 

8. ESTADÍSTICA I ESTUDI DE PÚBLIC 

imposades per la situació sanitària sanitàries. 

- Flickr: publicació periòdica (cada tres setmanes) de fotografies. Vegeu l’Arxiu 
d’Imatges. 

- Xarxes socials, principalment facebook i twitter, instragram, youtube. S’ha 
intensificar l’activitat a les xarxes, i sobretot a youtube, arran de la COVID-19, on 
s’han incorporat els enregistraments de les xerrades programades pel Museu. 
 

 
 
Termes i Decumanus, exposició permanent, Casa dels Dofins i Casa de l’Heura 
- Visita individual: 13.109 persones. 
- Visites en grup: 8.525 persones 
- Tallers didàctics i webinars: 2.400 persones 
 
Exposicions temporals producció pròpia 
- Exposicions sales Planta 0 i Planta 2: 7.636 persones. 
- Exposicions itinerants: 600 persones. 
 
Visitants en grup al patrimoni de la ciutat 
- Fàbrica Anís del Mono: 2.425 persones. 
- Monestir Sant Jeroni de la Murtra: 775 persones. 
- Masia Can Miravitges: 275 persones. 
- Total: 3.475 persones 
 
Usuaris d’activitats pròpies del Museu 
- Conferències i presentacions: 7.879 persones 
 
Usuaris de serveis del Museu 
- Servei d’atenció al públic i botiga 4245 persones. 
- Arxiu Històric i Arxiu presencials, 439 per correu electrònic i telèfon. 
- Serveis tècnics i altres: 400 persones. 
 
Usuaris d’activitats alienes (lloguer d’espais) del Museu 
- Sala d’actes, vestíbul i Termes i Decumanus: 2.195 persones. 
 
 

RESUM ESTADÍSTICA 2021 

Visitants Ciutat romana i exposicions temporals (inclou 
visites en grups) 

35.145 

Visitants en grup al patrimoni de la ciutat (inclou Baetulo 
ciutat romana) 

14.000 



 

Usuaris d’activitats pròpies del Museu 7.879 

Usuaris dels serveis del Museu 400 

Usuaris d’activitats alienes del Museu 2.195 

 
 

Web i xarxes socials 2018 1019 2020 2021 

 
 
 
 

Usuaris web Museu 75.576 79.698 96.656 124.310 

Sessions web Museu 115.295 113.006 149.928 212.177 

Visites web Magna Celebratio 26.798 12.904 0 14.431 

Seguidors Facebook 8.525 9.550 10.150 10.351 

Seguidors Twitter 3.981 4.331 4.703 4.990 

Visites canal Youtube 246 12 3.816 5.789 

Seguidors Youtube 30 32 120 280 

Vídeos pujats a Youtube   30 56 

Visualitzacions Flickr 84 86 103 110 

Visualitzacions Flickr  103 27.748 9.028 

Seguidors Instagram 1.290 1.838 2.610 3.552 

 
 

 



 

 
 

 



 

9. COL·LECCIONS I FONS DEL MUSEU I DE L’ARXIU HISTÒRIC 
 
 
 
PATRIMONI MOBLE ARQUEOLÒGIC, HISTÒRIC I ARTÍSTIC 
 

- Total fitxes registrades: 183 

- Total fitxes registrades a Museumplus: 210 

- Fotografies incorporades a les fitxes de les peces 2021: 157 
 
Ingrés de nous fons per donació, compra o comodat 
 

Font d’ingrés Objectes/peces/Fotografies 

Francesc Tarrats Bou Diverses peces o fragments de Terra Sigil·lata amb 
marca, procedents d’excavacions antigues (1970-
1980) 

Ajuntament de Badalona 28 cintes en VHS, transformació façama marítima 
de Badalona, 2003, 2004, 2005 i 2006 

Pere Fatjó Gómez Un estola de pel de visó de principi del segle XX 

Vicenç Orts Estellé Tres cossos de vestit de dona, de final segle XIX- 
principi del XX, faldilla llarga amb puntes, corbata 
vermella amb ratlles blanques 



 

M. del Mar Mascareñas Rubiés Diversos objectes i un conjunt de fotografies 
procedents 
de la família Rubiés Trias, així com dues obres d’art, 
una de Josep Villaubí i una altra de Pau Alemany. 

Laura Bonvehí Farrés Conjunt de fotografies fetes pel seu pare Salvador 
d'Horta Bonvehí. 

Joan Cuyàs Robinson Conjunt de fotografies i documentació en relació a 
l'empresa Industria del Tejido Cuyás, SA (ampliació 
a la donació de l'any 1992) 

Joaquim Català Garriga Tres plaques/matrícula de carretó de Badalona dels 
anys 1962, 1963 i 1967. 

Anna M. Schilt Blanch Dues fotografies familiars. 

Martin Gallego Diversos exemplars i les fotografies originals de la 
publicació Ens la mereixem. 

Juan Carlos Fernández Bossa de plàstic del forn MAPAN 

Elisabet Absil Solà Conjunt diapositives de Domènec Estradé Gri. 

Maquinarias ISCA, SL Recollida d'una reixa. 

Ernest Rojo Rombouts Binocles amb funda. 

Xavier Domènech Antúnez Dos conjunts de bateig de l'any 1920 i 1946. 

Josep Esclusa Lisbona Conjunt de joguines dels anys cinquanta: 
trencaclosques de cub, cursa de cotxes, tanc de 
llauna, locomotora de llauna, avió de llauna, 
projector de pel·lícules NIC... 

Ramon Novell Alsina Fotografia Escola Municipal de Badalona, any 1900 

Assumpta Cassà Arrufat Envasos diversos de llauna litografiada fets a 
l'empresa Llamas SA. 

Eulàlia Torrellas Font Vestit esmòquing fet a Selecta Vidal. 

Oriol Genís Vilà Obres de Pere Vilà. 

Martin Gallego Cuadros Recull fotogràfic sobre la crisi coronavirus (COVID-
19) de principi de l'any 2020 a l’any 2021. 

Roser Bertran Amigó Vestit de dona, bossa de mà negra, parell de guants 
negres, parell de guants blancs i dues fundes per a 
bossa d'aigua calenta. 

Magí Cruells Material divers de la casa de discs Odeon. 

Marcel Riera Bou Gerro de vidre bufat decorat amb pintura a l’esmalt, 
obra del badaloní Genís Sirera Casanovas. 

Maria Costa Batlle Vestit jaqueta, 2 bruses, vestit de seda. Samarreta 
apelfada, peça de teixit de cotó, gerra de porcellana. 

Montserrat Costa Batlle Vestit de seda i brusa, dècada dels seixanta. 

Roser Torroella Torroella Conjunt de bateig de Joan Minguella, any 1931. 
Samarreta de bebè amb tirants. 

Francesca Niubó Prats Diverses fotografies transformació zona carrer 
Indústria. 



 

José Salvador Guevara Conjunt de 15 fotografies vol aeri 1977. 

Ferran Platas Serrada Fotografies balances Mobba. 

Marta Valls Saez Còpia de diverses fotografies. 

Jordi Arnal Còpia fotografia pont sobre el Besòs. 

Família Nieto Sabater Còpia fotografia tallers gràfics Costa-Padró. 

Josep Duran Viñas Còpia de tres fotografies de Talleres Duran. 

Concepció Margarit Canals Còpia fotografies modistes (Pedro Rovira). 

Anna M. Lorente Còpia fotografies amb vestit Pedro Rovira. 

Juan Carlos García Sarduy Dipòsit barret Vicente Bosch. 

Círcol Catòlic Comodat dues obres (pintura a l'oli i carbó)de 
Joaquim Torrents Lladó. 

Conservatori Professional de 
Badalona (comodat) 

Arpa del segle XIX. 

Antiguitats Pasquín (compra) Taula central d'un retaule gòtic de Sant Sebastià 
(Sant Jeroni de la Murtra). 

 
 
Restauració 
 

Núm. inventari Descripció Restaurat per 

 Monedes de l’excavació arqueològica 
de Sant Felip i de Rosés/2012 
SFR/12.209.1;SFR/12.216.35; 
SFR/12.190.1;SFR/12.102.1; 
SFR/12.245.4; SFR/12.193.1; 
SFR/12.270.1; SFR/12.210.2; 
SFR/12.194.34; SFR/12.194.35; 
SFR/12.38; SFR/12.105.3; 
SFR/12.141.12; SFR/12.454.sn. 

Laboratori de Conservació i 
Restauració de l’Oficina de 
Patrimoni de l’àrea de 
Cultura de la Diputació de 
Barcelona 

 Monedes de les excavacions 
arqueològiques de Pl. De la vila 
romana/2006; Estrella/2012 i Coll i 
Pujol, 1/2019 
E/12-Rasa d.; E/12. 1082.1; 
E/12.1052.1; E/12.1098.1; 
PVR/06.20098.21; LL/17. 
3111.1; CB/19.7. s.n.; CP1/19-628; 
CP1/19-728;CP1/19-642 (5); V.A, 
12/15: 
126-3,113-1;207-4;529-1;102-2 

Laboratori de Conservació i 
Restauració de l’Oficina de 
Patrimoni de l’àrea de 
Cultura de la Diputació de 
Barcelona 



 

 Monedes de l’excavació arqueològica 
de Coll i Pujol, 1/2019 
CP1/19-627 (1-7) ; CP1/19-714 (1-10) 

Laboratori de Conservació i 
Restauració de l’Oficina de 
Patrimoni de l’àrea de 
Cultura de la Diputació de 
Barcelona 

s/n Mosaic amb motius geomètric Agustín Gamarra 

6708 Oli sobre tela (Antoni Ros) Rosa Marina Ruiz 

18461 Oli sobre tela (Bernat Binué) Rosa Marina Ruiz 

459 Ràdio ECORE 

7130 Bust de noia ECORE 

8618 Marginador ECORE 

8955 Teodòlit i trípode ECORE 

14085 Ràdio ECORE 

15584 Segell/tampó ECORE 

15585 Segell/tampó ECORE 

15586 Segell/tampó ECORE 

15587 Segell/tampó ECORE 

17985 Pintura sobre cartó ECORE 

18753 Dibuix sobre paper ECORE 

18756 Dibuix sobre paper ECORE 

18760 Aquarel·la sobre paper ECORE 

18761 Aquarel·la sobre paper ECORE 

18762 Pintura sobre tela ECORE 

18763 Pintura, plaça Pau Casals ECORE 

18764 Pintura, paisatge amb arbre ECORE 

18765 Pintura, paisatge mar ECORE 

18766 Pintura, Pomar ECORE 

18766 Pintura sobre tàblex ECORE 

18768 Pintura sobre tàblex ECORE 

18772 Pintura sobre tela ECORE 

18773 Aquarel·la sobre paper ECORE 

 
 
Peces tornades de préstecs 
 

Núm. registre o sigla Descripció 

Ct. 2137 Fragment informe decoració mènada 

Ct. 34 Fragment de fons sense forma. 

Ct. 1121 2 fragments de plat: ATEIUS (?) i A.TITIVS (?) 

Ct. 2010 Fons PRIAMVS 

Ct. 339 Fons PRIAMVS 



 

LL. 86.13460 Peu de copa peu amb 2 fragments desenganxats, 3 fragments 
informes sense decorar i 4 decorats. Segell PHILOTA RASIN 

Ct. 1426 Fons plat marca NOLV 

Ct. 1124/Ct.5197 Fons plat dec rodeta i marca AITIT. FICI 

Ct. 1496 Fons de plat amb peu poc conservat, decoració de cercles incisos i 
rodeta. Amb segell DIOMED 

HB. 8 Fons de plat dec cercles incisos i marca partida AEVC/A- 

CT. 5744 Fons de plat amb decoració a rodeta i marca SPE 

Ct. 1396 Plat o bol obert amb la marca NAIC.ISSI 

Ct. 3792 Fons de plat amb la marca CSENI 

Ct. 3773 Plat amb grafit fons i marca MARI 

Ct. 3890 Plat amb marca ECFET/CORIA 

Ct. 1406 Peu de copa FVHOD/EREPDi 

F. 85.5836 Peu plat amb dec. Rodeta i maques LTC 

Ct. 699 Fons de plat sense forma amb grafit i marca CSENTI 

Ct. 1497 Fragment sense forma decorat i marca TPE al dibuix 

HB-11 Fragment sense forma decorat AVI 

Ct. 1687 Fons de bol marca VRH 

Ct. 5312 Fons marca ABBI 

Ct. 5311 Fons marca ALLI 

Ct. 5196 Fons marca PLA i espiga 

Ct. 1835 Fons amb centre concèntric 

Ct. 3774 Fons amb planta pedis (?) 

5315 Fons de vas amb marca MA o ALA 

Ct. 1425 Fons de bol, marca trilobulada DT 

Ct.1138 Bol de 24/25 i o 27 amb la marca, amb marca HAL 

Ct. 1122 Fons de plat amb la marca partida FELIX (172) 

Ct. 4961 Fons de bol decorat, de TSMarmorata amb segell mal imprès 
FÈLIX 

 (172) 

HB.13 Fons de bol de Drag. 27 amb segell trencat (SILVANUS, 599, HB. 
13) 

Ct. 5061 4 fragments d’un mateix bol Ritt. 8 (160) amb marca SILVANUS, 
599 

Ct. 2767/2769 3 fragments d’un mateix bol Ritt. 8 (160) amb marca SILVANUS, 
599 

Ct. 5357 Fons de gran bol decorat amb segell AQUITANUS (36) 

Monells 20 (M-20) 6 fragments de bol decorat Drag. 29 amb marca OFC.TESTII, 
potser planta pedis 

Ct. 4937 Fons de bol amb marca trencada CANTUS 

Ct. 5204 SILANVS (398) (60 bis, 80) 

Ct.5299 Fons de bol Drag.27. SILVANUS (399:21) 



 

Ct.1708 Fons de bol Drag.27. Amb segell OTAI (?) 

Ct.199 Fragment d’un fons de bol amb marca COCVS (123) 

Ct. 34 Perfil complet de Drag. 27. Amb marca BIONIS / BIO 

Ct.5314 Fons de bol amb la marca SALARIUS APTUS 

Ct.3904 Fons indeterminat amb grafit en forma de H o F i marca 
SALARIUS APTVS 

Ct. 1132 Fons de plat Drag. 15-17 (?) amb marca partida APER 

Ct. 231 Fons de plat Drag. 18 amb marca partida PRIVATVS (335) 

Ct. 3795 Fons de petit bol amb marca VERECVNDVS (436) 

Ct. 4987 10 frags d’un petit bol decorat Drag. 29 amb la marca CRISPVS, 
(Grauf. II, 145; Nomes Cristus) 

Ct.5214 Fons de plat amb la marca PO.CISELP.S (16) 

Ct. 744+1403 Perfil sencer no restaurat de plat Drag. 18 amb la marca 
O.CESTIO (en una bossa, no detectada a la llista del 03.21. 

Ct. 11230 Vora de TSH Decorada amb un petit agafador 

Ct.5115 Fons amb marca partida OF. (no identificada) 

Ct. 3770 Fons de bol de TSI amb marca ANED (no identificada) 

Ct. 3801 Fons de TSI de difícil lectura (no identificada) 

Ct.1474 (157) Fragment de fons de plat amb decoració de rodeta i marca 
ABINE/FVPER (no identificada) 

Ct.2000 Fragment de fons de plat marca partida (FROTI ?) (no identificada) 

Ct.1700 Fons amb vernís molt perdut, amb grafit MITTA (?) i marca de 
difícil lectura IVM (no identificada) 

Ct. 30 1/2 d’un bol Drag. 24-25, amb marca partida, O- (no identificada) 

Ct.18 ½ d’un bol Drag. 27 amb marca partida O- (no identificada) 

Ct.720 Fragment fons de bol amb marca partida O o TCI (no identificada 

Ct.3902 Fragment de fons amb marca MSO (no identificada) 

Ct. 258 Peu de copa, TSI segell central en forma de flor. Vernís força 
perdut 
(no identificada) 

Ct. 1126 Fragment fons de TSI amb cartel·la quadrada però no es veuen 
les lletres (no identificada) (1,70/1,90) 

Ct.2730 Fons de bol TSI amb angle de segell de cartel·la, sense lletres 

Ct. 1156 Fragment fons de TSI, segell, potser flor, en un cercle central 

Ct. 1434 Fons de plat TSI 

Ct. 714 Fons (TSI?) amb cartel·la quadrada llegenda de difícil identificació 

Ct. 5201 (72; 1,05) Fons amb un grafit N. Cartel·la no identificable 

Ct. 3483 Fragment de fons de bol. Cartel·la no identificable 

 
 
Préstec de peces 
 



 

Núm. inventari Descripció Comodat a 

 Reproducció de la figureta de terracota 
del déu Bacus (3656) 

Diputació de Barcelona 
(exposició L’home nu) 

 Reproducció de la figureta de ceràmica 
d’Hermafrodit (13343) 

Diputació de Barcelona 
(exposició L’home nu) 

7821 Estendard d’Orfeó Badaloní. 1923 Orfeó Badaloní 

7870 Corbata de l’estendard de l’Orfeó (1932- 
1936) 

Orfeó Badaloní 

7869 Corbata de l’estendard de l’Orfeó (1987) Orfeó Badaloní 

7877 Corbata de l’estendard de l’Orfeó (1952) Orfeó Badaloní 

11760 Corbata de l’estendard de l’Orfeó (1933) Orfeó Badaloní 

7822 Estendard de Gent Nova. 1901 Orfeó Badaloní 

7868 Corbata que pertanyia a l’estendard de 
Gent Nova (1906) 

Orfeó Badaloní 

6031 Maça utilitzada en actes protocol·laris de 
gala 

Ajuntament 

7172 Maça utilitzada en actes protocol·laris de 
gala 

Ajuntament 

11960 Exlibris Institut de Cultura de 
Barcelona 

 
PATRIMONI DOCUMENTAL ARXIU D’IMATGES 
Incorporació de nous fons 
Vegeu relació anterior 
 
Digitalització de fotografies 
Extern (empresa) 
Digitalització de negatius fotogràfics de plàstic de 35 mm del fons Ajuntament 
de Badalona: 7.500 fitxers. 
Voluntari de l’Arxiu d’Imatges i personal del Museu 
Revisió de l’ordre i del fons de l’Arxiu Josep M. Cuyàs, apartat excavacions, 
arqueològiques. 
Digitalització fons diapositives Domènec Estradé Gri (donació Absil Solà). 
Digitalització del fons de fotografies de la família Rubiés Trias (donació 
Mascareñas Rubiés). 
Inici de la digitalització del fons de negatius del Museu de Badalona (actualment 100 
fulls de negatius fets). 
Digitalització de noves incorporacions de fotografies ja sigui per autorització de 
còpia o bé per donació (288 noves fotografies). 
 
Fons de pel·lícules 
Revisió de l’inventari, la descripció i l’estat del fons de pel·lícules. 
Dipòsit de pel·lícules a Filmoteca de Catalunya per assegurar-ne la preservació. 



 

 
Programa àlbum flickr 
Aquesta eina permet donar visibilitat, a través de la pàgina web del Museu ,de 
l’important fons de l’Arxiu d’Imatges. Les fotografies es poden descarregar 
gratuïtament. 
 

Contingut Nombre fotos Nombre visites 

Secció fotogràfica del Museu 25 643 

Records d’una nevada 23 1.872 

Centenari de l’Orfeó Badaloní 22 689 

Dia de la dona treballadora 28 991 

Barri de Bufalà 25 1.117 

11 de maig, Sant Anastasi 16 451 

La revetlla de Sant Joan a l’Arxiu de Josep M. 
Cuyàs 

20 918 

Una ciutat canviada 24 801 

La vida de la burgesia. El fons de M. Rosario 
Viñas 

29 440 

Fotografies antigues, el fons de L’Abans 22 741 

Diapositives Ajuntament 24 410 

Total 258 8.272 

 
 
ARXIU HISTÒRIC CIUTAT DE BADALONA 
 
Transferències de l’Ajuntament de Badalona 
Departament de Comunicació i Imatge. Transferència de quatre publicacions 
periòdiques de l’any 2020. 
 
Inventaris i catàlegs elaborats 
Fons Ajuntament de Badalona 

- 15 unitats d’instal·lació (caixes) amb un total de 685 expedients catalogats que 
abasten des de finals del segle XIX fins a 1945. En principi es preveia que la 
documentació era fonamentalment d’Hisenda i Governació però en fer la intervenció 
es va detectar un nombre important de sèries documentals corresponents a altres 
seccions (Administració General, Hisenda, Activitat Econòmica, Assistència Social i 
Beneficència, Sanitat , Obres i Urbanisme, Cultura , Ensenyament, Demografia, 
Eleccions, Serveis Militars, Seguretat Pública, Serveis Agropecuaris). Aquesta feina 
s’ha fet gràcies al programa de tractament arxivístic subvencionat per la Diputació de 
Barcelona a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural, i va ser portat a terme per 
l’arxivera Laura Corrales entre el 4 i el 26 de febrer. 
 

- Revisió de la catalogació de les Seccions 



 

 

Secció Unitats d’instal·lació o expedients 

1. Administració general Total caixes: 14 

2. Hisenda 229 expedients 
Total caixes: 2 

3. Activitat econòmica, treball i transport 64 expedients 

6. Obres i Urbanisme 41 expedients 
Total caixes: 1 

7. Cultura Total caixes: 2 

8. Ensenyament Total caixes: 3 

 
Inventaris de fons i col·leccions Fons d’Associacions 

- Voluntaris Badalona: a finals de l’any 2019 es va triar i preparar la 
documentació per traslladar-la de la seu de Voluntaris a l’Arxiu Històric. Des de finals 
d’abril de 2021, dos membres de l’entitat han col·laborat en l’ordenació i inventari del 
fons sota la direcció de l’arxivera. S’han tractat 9 caixes. 

- Associació de Veïns del Centre: l’entitat ha fet donació de la seva documentació 
dels anys 1976 a 2018, encara que el gruix del fons abasta bàsicament fins al 2009. 
Al llarg d’aquest any, un grup de socis, a la seu de l’entitat, ha ordenat i inventariat el 
fons sota la direcció de l’arxivera. La donació s’ha materialitzat el 14 de desembre. 
S’han tractat 21 caixes. 
Fons personals 

- Joan Soldevila Casajoana. Futbol Club Badalona: àlbum del club de futbol 
Apolo. 
Fons d’empreses i fons patrimonials 

- Cotonifici de Badalona, SA: Neteja i descripció de 23 llibres i 341 plànols. 

- Immobiliària AEDESm SA: neteja i descripció de 4 llibres. 

- Fons família Trias Pujol: tractament arxivístic de 351 expedients (11 capses). 
Comprèn diversos branques familiars que han estat catalogades per separat. 
Aquesta feina s’ha fet gràcies al programa de tractament arxivístic de copagament 
amb la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural i ha estat 
portat a terme per l’arxivera Laura Corrales entre l’1 i el 31 de març. 
Col·lecció de pergamins 

- Catalogació de tres pergamins del segle XVI. 
Col·lecció de cartells 

- Inventari temàtic. 
 
Canvis de signatura topogràfica i etiquetes 
Com a resultat del trasllat a finals del 2019 del dipòsit de prestatgeries fixes a un 
dipòsit compacte, s’han canviat 10 unitats d’instal·lació per poder adaptar-los al nou 



 

dipòsit. S’han canviat els números de les caixes. El canvi ha comportat canviar 
també els números dels expedients de cada caixa i la modificació a l’inventari. 
 
Per millorar la conservació de la documentació en els dipòsits, s’han col·locat 116 
planxes metàl·liques en els armaris compactes que s’han hagut d’imantar. 
 

- Restauració 
S’han restaurat dos documents del fons de l’Ajuntament de Badalona en 
col·laboració amb Diputació de Barcelona, Oficina del Patrimoni Cultural. 
Restauradora: Berta Blasi. 
El documents intervingut són: 
- Expedient general per a les eleccions a Diputats a Corts i Senadors, 
1899. 
- Padró d’edificis i solars/Repartiment individual de la Contribució territorial 
per riquesa urbana, 1936-1937. 
 
Hemeroteca i Biblioteca 
- Registre i catalogació de 24 llibres. 
- Inventari dels exemplars duplicats de les publicacions periòdiques 
badalonines. 
- Catalogació de la col·lecció local de l’Hemeroteca, 2019-2021 
 
Digitalització de documents AHBDN, Hemeroteca i Biblioteca 
- Digitalització, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, dels padrons 
i censos de població següents: 
o Padrons   1717, 1771, 1819, 1821, 1826, 1828, 1850, 1900 (fulls de la 
rectificació de l’empadronament de l’any 1904) i 1914. 
o Censos: 1857 i 1860. 
o Nombre de caixes: 13. Nombre total imatges: 11.936. 
- Digitalització de dues publicacions periòdiques: Revista de Badalona de 
1941 a 1989 i Reforma de Badalona de 1976 a 1977, continuadora durant un curt 
període de Revista de Badalona. Aquest ha estat un projecte llarg que finalment 
culminarà a principis del proper 2022 amb l’obertura de la consulta en línia de les 
dues publicacions per mitjà de la pàgina web del Museu. La digitalització d’ambdós 
setmanaris afavorirà la conservació de la publicació original i posarà a l’abast dels 
investigadors, estudiosos i del públic en general la informació recollida en aquesta 
font històrica sobre aspectes tan diversos com la política, la societat, la cultura, els 
espectacles, l’activitat comercial o els esports a la ciutat. Nombre total d’imatges 
digitalitzades de Revista de Badalona i Reforma de Badalona 76.434. 
- Llibre Josep Cortinas, de Montserrat Carreras, editat pel Museu de 
Badalona el 1991. 
 
Donacions a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona 



 

10. INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES 

 

Font d’ingrés Documents 

Voluntaris Badalona Fons documental de l’entitat 

Associació de Veïns del Centre de 
Badalona 

Fons documental de l’entitat 

Alfons Soldevila Barbosa Documentació del seu pare Joan Soldevila 
Casajoana cofundador del club de futbol 
Apolo, de Badalona 

Josep M. Padrós Diversa documentació de caràcter personal 

Magí Crusells Valeta Diversa documentació sobre una empresa de 
disc situada a Badalona. 

Antoni Benages Col·lecció de publicitat dissenyada pel donant. 

Coloma Lleal Diversa documentació. 

Família Casal Bonsom Documents manuscrits de Jaume Solà i 
Seriol. 

José Salvador Guevara Col·lecció de guies urbanes. 

Martín Gallego Llibre i material divers relacionat amb l’edició 
de l’esmentat llibre. 

Mercè Clapés Mongay Col·lecció de diversa documentació de 
caràcter familiar 

 

 
Patrimoni arqueològic immoble 

- Redacció del Projecte d’Intervenció Arqueològica motivada per les obres de 
construcció de diversos habitatges o d’altres actuacions que afecten el subsòl: 
- Ca l’Andal. 
- Diversos carrers de Dalt la Vila per instal·lació Fibra Òptica. 
- c/ Fluvià, 27 
- INS Ventura Gassol. 
- c/ Pujol. 
- c/ Sant Anastasi, 71-75. 
- c/ Sant Felip i d’en Rosés, 21 
- c/ Sant Felip i d’en Rosés, 49-51 
- c/ Sant Felip i d’en Rosés, 78 
- c/ Temple, 33 
- c/ Temple, 43 
- c/ Termes Romanes 
- c/ Termes Romanes (clavegueram) 
 

- Coordinació i supervisió de les intervencions arqueològiques realitzades al 
llarg de l'any, i elaboració d’informes per al departament de Cultura de la Generalitat 



 

11. EDIFICIS I ESPAIS ARQUEOLÒGICS I HISTÒRICS 

quan és necessari: 
- Ca l’Andal 
- Diversos carrers de Dalt la Vila per instal·lació Fibra Òptica 
- c/ Fluvià 27 
- INS Ventura Gassol 
- c/ Pujol 
- c/ Sant Felip i d’en Rosés 21 
- c/ Sant Felip i d’en Rosés 49-51 
- c/ Sant Felip i d’en Rosés 78 
- c/Temple 33 
- c/ Termes Romanes 
- c/ Termes Romanes (clavegueram) 
 

- Elaboració d'informes de les llicències d’obres majors i menors que s’han 
sol·licitat al llarg de l’any: 
- Solars dins de l’espai BCIN: 25 
- Solars fora espai BCIN: 2 
- Per a companyies: 18 
o Total: 45 
- Seguiment arqueològic de les obres de totes les llicències informades que 
s’han executat aquest any: 42. 
 
- Assessorament previ a l’inici del projecte bàsic per a llicències: 8. 
 
Patrimoni històric immoble 
-Seguiment de les obres a diversos espais de patrimoni històric: 
- c/ Pujol, 20-36 
- c/ Coll i Pujol, 1-19 
- Via Augusta, 18 
 
Redacció dels convenis de sessió d’espais arqueològics 
- c/ Coll i Pujol 1-20 

 
Manteniment d’edificis i jaciments arqueològics: 
- Projecte i supervisió de la reparació de la passera del caldarium. 
- Supervisió de la reparació dels baixants de la plaça de Font i Cussó. 
- Supervisió de la reparació dels baixant de la zona de Via Augusta, 45. 
- Gestions amb la propietat de c/ Lladó, 69-71. 
- Gestió incidència incendi i humitats al Jardí de Quint Licini. 
- Neteja dels paviments de les cases de l’Heura i dels Dofins 
- Neteja de la claveguera del cardo maximus 



 

12. RECERCA I TREBALLS PREPARATORIS 

13. COL·LABORACIÓ AMB INSTITUCIONS I ENTITATS 

 
- Actualització topogràfica de la planta de la ciutat romana de Baetulo. 
- La ciutat romana de Baetulo i el seu territori. 
- La construcció en època romana. 
- Els materials peribles al registre arqueològic de Baetulo. 
- Els marbres a la ciutat romana de Baetulo (en col·laboració amb l’ICAC) 
- Les ceràmiques de vernís negre del Turó d’en Boscà i dels estrats 
fundacionals de 
Baetulo (en col·laboració amb la UB) 
- Materials aurífers de Catalunya. 
- El treball de l’os a Baetulo. 
- Arqueologia medieval i moderna a Badalona. Noves dades. 
- El fons arqueològic de Josep M. Cuyàs (fotografies i documents). 
- Treballs preparatoris per a la publicació de la Guia del Museu. 
- Perfumeria Parera (Núria Casals amb la col·laboració del Museu). En curs. 
- Santiago Mateu i Pla (Núria Casals amb la col·laboració del Museu), 
- Seguiment treball Mireia García, treball final m+aster UAB: documentació 
objectes del Museu Jan Antoni Fábregas i proposta expositiva. 

 
Convenis de col·laboració 
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres 
- Departament d’Història Antiga i Medieval. Pràctiques externes (Núria 
Prim). 
- Departament d’Arqueologia Pràctiques externes.(Marina González). 
- Departament Filologia Clàssica. Pràctiques externes.(Ariadna Hidalgo 
Parra i Marina Lozano Poveda). 
- Departament d’Humanitats. Curs 2020-2021. Final juliol 2021. 
- Departament d’Humanitats. Curs 2021-2022. Final gener 2022. Universitat 
de Barcelona 
- Pràctiques d’Arqueologia (Melani Corraliza, Sergi Roig Valero). Escola 
Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya 
- Pràctiques complementàries del segon cicle del grau (Cristina Chivadoc, 
Berta López, Christian Garcia). 
Escola de Conservació i Restauració d’Obres d’Art Ecore 
- Pràctiques de restauració. 
 
Col·laboracions prestades pel Museu 
- Universitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història. Visita a alumnes de 
l’assignatura Arqueologia i professió. 
- Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. 



 

Departament d’Història antiga i medieval. Visita dels alumnes d’arqueologia. 
- Badabiblios. Biblioteques amb DO 
- Library jornades professionals Ajuntament de Badalona. 
- Cerca d’imatges i redacció de textos per a armaris de llum: carrer Solsona-
Ruperto Chapí, plaça Roca i Pi, zona HUGTP-Can Ruti 
- Badalona Comunicació: diverses intervencions radiofòniques. 
 
Col·laboracions prestades al Museu 
- Laboratori de Restauració de la Diputació de Barcelona. Restauració de 
monedes. 
- Reconstrucció Històrica de Badalona: col·laboració en la Magna Celebratio, en 
els festivals romanes als quals el Museu és convidat, i en temes de recerca sobre la 
vida quotidiana en temps dels romans. 
- Voluntaris Àlbum de la Memòria (Arxiu d’Imatges): col·laboració estable a títol 
individual en la digitalització i la documentació de fotografies. 
 
Assistència a reunions periòdiques 
- Comissió Tècnica Assessora del Patrimoni Arquitectònic i Cultural de Badalona. 
- Comissions de Valoració OSIC 2018-DGPC-Intervencions arqueològiques 
preventives. 
- Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona. 
- Xarxa d’Arxius de la Diputació de Barcelona. 
- Xarxa de Museus i Jaciments Arqueològics de Catalunya (Arqueoxarxa). 
- Comissió Assessora del nomenclàtor de Badalona. 
 
 

 
 
Assistència 
- Seminari Conservació i restauració al jaciment romà dels Munts, 28, 29 i 30 
de setembre. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Centre de 
Restauració de Béns Mobles de Catalunya (online). 
- II Fòrum Internacional d’Educació i tecnologia. 27, 28, 29 d’octubre. 
Universitat Rovira i Virgili (assistència online) 
- Tarraco Biennal. Ports romans. Arqueologia dels sistemes portuaris 24 a 27 
de novembre. 
- Seminari “El patrimonio Arqueológico y su socialización. Nuevos retos y 
propuestas para la educación en igualdad en el ámbito museistico. 18-19 de 
novembre de 2021. Universidad Autónoma de Madrid. 
- Curs EXT2021/0079: Tractament arxivístic de fons audiovisuals als arxius 
municipals (edició virtual), 1, 3, 8 i 10 de març de 2021. 
- Jornada Intensiu Digital 21. Organitza: Facultat de la informació i mitjans 
audiovisuals, UB, 20 d’octubre de 2021. 
- Terceres Jornades sobre el Patrimoni Sonor i Audiovisual, 2021. Organitza: 

14. ASSISTÈNCIA A CURSOS, CONGRESSOS I JORNADES 



 

Biblioteca de Catalunya. 28 i 29 d’octubre de 2021. 
- Jornada Museu de la Ciència i del Tècnica de Catalunya. Jornada “La 
restauració i conservació de patrimoni industrial, científic i tècnic”, 1 de 
desembre 2021 
Participació 
- “Terra, legno e materiali deperibili dell’architettura antica” (Padova, 3-5 
giugno 2021)” presentació del: “Traces of perishable architecture in the roman town 
of Baetulo (Hispania Citerior) ISPANIA CITERIOR)” (en línia) 
- “Small Towns” Una realidad urbana en la Hispania Romana, 26 al 28 
d’octubre 2021 MARQ-Museo Arqueológico de Alicante. Presentació de “Baetulo 
Oppidum Civium Romanorum. Nueva propuesta de trazado urbano”. 
- Fòrum Auriga, 13 de novembre. Presentació d’“Entre l’excavació i la 
museografia. Badalona guanya tres nous espais per visitar la ciutat romana” 
- Ciclo de Conferencias "Ciudades Romanas de Hispania-II” Presentació de 
Baetulo (on line), 18 de novembre. 
- Cicle de conferencies novetat arqueològiques. Presentació de Baetulo 
Oppidum Civium Romanorum. Nova proposta de traçat urbà, Museu de Badalona, 
novembre. 
- IV Jornadas Pastwomen. Mujeres, Arqueologia y museus: Investigar para 
coeducar. 16- 17 de desembre. (assistència online) 
 
El Sr. Flores comenta que troba a faltar la col·laboració amb els arxius dels barris i la 
Sra. Abras respon que el contacte amb els arxius es manté, ja que s’hi ha fet convenis, 
però que no hi ha cap materialització aquest any, la Sra. Lara puntualitza que tot i el 
problema de la pandèmia el contacte sempre ha existit.  
 
En relació a l’exposició de Ramon Casas, la Sra. Bertran vol agrair especialment la 
tasca realitzada pel personal del Museu. 
 
La Memòria de l’any 2021 S’ A P R O V A per UNANIMITAT  
 
PROPOSICIONS URGENTS 
 
No se’n presenten 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Casals pregunta si hi ha previsió d’aprovació del pressupost i la Sra. Lara 
respon que s’hi està treballant i confia que sigui el més aviat possible. 
 
La Sra. Lara comenta que s’està treballant en el projecte de donar a la façana del 
Museu la importància de Museu arqueològic i també s’està avançant en el projecte 
de la terrassa. 
 



 

El Sr. Casals pregunta si hi ha calendarització del carrer Pujol i la Sra. Abras respon 
que s’està plantejant la museologia. La Sra. Lara comenta que quan es tingui 
informació s’enviarà per escrit als membres del Consell. 
 
I no havent-hi altres temes a tractar, la Presidència dóna per aixecada la sessió. 
 
 

Vistiplau 
Vicepresidència 

N’he pres raó 
La Secretària delegada 

  
  
  
Anna M. Lara Carmona Elena Leal Beltrán 

 


