A C T A de la reunió
del Consell Rector
del Museu de Badalona
Núm. sessió: 5/2017
Caràcter: extraordinària
Data: 15 de setembre de 2017
Horari: de les 13:00 h a les 13:13 h.
Lloc: Museu de Badalona
Assistents:
Vicepresidenta
Eulàlia Sabater i Díaz
Vocals
Oriol Lladó Esteller
Sònia Egea Pérez
Joan Walter Fibla
Enric Ferreras Renom
Joan Carles Lacruz Expósito
Miquel Casulà Masó
Miguel Ángel Aguayo Pey
Directora
Margarida Abras i Pou
Membre d’honor
Joan Villarroya i Font
Secretària
Elena Leal Beltran

Han excusat la seva assistència:
La Presidenta, M. Dolors Sabater i Puig i els vocals Sr. Antonio Flores
Fernández de Córdoba i la Sra. María de los Ángeles Gallardo Borrega

Ordre del dia
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR DE DATA 21 DE JULIOL DE 2017.

2.- APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I DE LA LICITACIÓ DEL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT
D’EQUIPS INFORMÀTICS PER AL MUSEU DE BADALONA.
3.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA DEL
MUSEU DE BADALONA DE DATA 7 DE SETEMBRE DE 2017.
4.- PROPOSICIONS URGENTS.
5.- PRECS I PREGUNTES.

Desenvolupament de la sessió
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.
La secretària dóna
celebrada el 21 de
l’esborrany tramès
d’aquesta reunió i
membres presents.

per llegida l’acta de la sessió del Consell Rector
juliol de 2017 conforme la redacció que figura a
als assistents conjuntament amb la convocatòria
S’APROVA PER UNANIMITAT per part de tots els

2.- APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I DE LA
LICITACIÓ
DEL
CONTRACTE
DE
SUBMINISTRAMENT
I
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D’EQUIPS INFORMÀTICS PER AL
MUSEU DE BADALONA.
La Directora explica la proposta dels plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques i de la licitació del contracte de
subministrament i instal·lació i manteniment d’equips informàtics per al
Museu de Badalona, en els següents termes:
Identificació de l’expedient
Tipus d’acord:

Òrgan que resol:
Caràcter de l’acord:
Interessats:
Núm. expedient:
Antecedents

Aprovació dels plecs de clàusules tècniques i particulars i de la licitació del
contracte per al subministrament i instal·lació i manteniment d’equips
informàtics per al Museu de Bdalona.
Consell Rector del Museu de Badalona.
Exhaureix la via administrativa
Intervenció General
31/D-5/17

1. En data 8 de maig de 2017 la directora del Museu de Badalona ha emès un informe tècnic en què,
entre d’ altres, posa de manifest la necessitat d’ iniciar un procediment de licitació per subministrament i
instal·lació i manteniment d’equips informàtics per al Museu de Badalona.
2. Aquest informe s’ acompanya del Plec de prescripcions tècniques particulars que es proposa per
regir aquest contracte on es fixen principalment i d’ entre altres, les característiques tècniques mínimes
dels equips a subministrar i les especificacions del servei de manteniment, així com les condicions d’
execució del contracte i de lliurament dels béns que en constitueixen el seu objecte.
3. Consta també en l’ expedient el document comptable (RC) per un import de 46.001,00 que ha de
servir per atendre les despeses que s’estima que se’n derivin per al present exercici econòmic del
contracte que en sorgeixi de la tramitació del procediment administratiu que s’ ordena incoar.
4. A la vista de la documentació tècnica anterior en què es justifica la necessitat així com la idoneïtat de
la compra que s’ ordena, la vicepresidenta del Museu de Badalona ha dictat – per delegació de
signatura segons resolució de data 07/10/2015 - una resolució d’ incoació de l’ expedient que ha de
servir per adjudicar el contracte de referència en data 01 de març de 2017 i la lletrada sotasignada ha
elaborat el plec de clàusules administratives particulars que proposa per regir aquest contracte (en
endavant, PCAP) així com també el present informe.
5. Constitueix l’ objecte d’ aquest contracte, d’ acord amb l’ exposat, la renovació de part de la
infraestructura d’equips informàtics del Museu de Badalona i la tecnologia utilitzada, inclosa la seva
instal·lació, posada en funcionament, i manteniment tal com s’especifica al PCT.
Els equips a canviar són:
Una plataforma de 2 servidors amb tecnologia de virtualització amb tolerància a fallades
-

Un NAS ubicable dins un armari rac, per a les còpies de seguretat

-

Un SAI per a les pèrdues de subministrament elèctric

-

Llicències necessàries per a dur a terme aquest projecte

-

Un plotter HP 500 DesingJet

S’hauran de proporcionar equips pels servidors nous, de marca reconeguda. També s’haurà d’afegir un
dispositiu NAS (Network Attached Storage) per a realitzar les còpies de seguretat.
6. La durada d’ aquest contracte és de 2 anys amb la possibilitat de dues pròrrogues d’un any
cadascuna.
7. A efectes de la determinació del procediment d’adjudicació a seguir i els requisits de publicitat, el
valor estimat d’ aquest contracte és de 52.601€ (IVA exclòs al tipus 21%). Comprèn el valor base
d’aquest contracte atenent al valor del subministrament i instal·lació (previst en 43.801 €), el del servei
de suport i manteniment durant la seva vigència (previsió de 2.200 €/any) prevista inicialment en 2 anys
i l’import estimat de les possibles pròrrogues pel termini màxim de 2 anys mes ( 4.400 €).
8. El pressupost màxim de licitació d’ aquest contracte s’ ha fixat en 48.201 euros com a valor base i
10.122,21 euros en concepte d’IVA al tipus del 21% vigent.
Els empresaris interessats en aquest procediment hauran de formular la seva oferta – seguint el model
de proposició econòmica de l’ annex 1 del PCAP - igualant o minorant el pressupost màxim de licitació
(IVA exclòs) a què s’ha fet referència.
9. Quant al finançament d’ aquest contracte cal significar que la despesa que se’n pot derivar del mateix
per a l’any 2017, s’ estima en 55.661.21 (IVA inclòs) i s’haurà d’ atendre amb càrrec a les partides
pressupostàries 0/3331/62616 i 0/3331/21600 del pressupost del Museu de Badalona de l’ exercici
2017.
Quant a la despesa que se’n pugui derivar d’ aquest contracte per a l’any 2018 i posteriors que pugui
comprendre la seva execució i/o pròrroga, cas d’ exercitar-se aquesta, restarà sotmesa a la condició
suspensiva de l’ existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals corresponents a
aquelles anualitats per atendre el seu pagament.

La manca o insuficiència de consignació econòmica per atendre el pagament d’ aquest contracte serà
un supòsit constitutiu de la modificació del contracte per aplicar-hi mesures d’estabilitat pressupostària
(veure clàusula 22 del PCAP) o de resolució d’ aquest (veure clàusula 25, darrer apartat del PCAP).
Fonaments jurídics
1. Aquest contracte es tipifica com un contracte administratiu ordinari, adopta el tipus mixt de
subministrament i de servei amb predomini de prestació de subministrament i no està subjecte a
regulació harmonitzada, d’acord amb els articles 9 i 19.1a) del TRLCSP.
2. El tipus de licitació del contracte és el que s’assenyala al Plec de clàusules administratives
particulars.
3. Ateses les característiques de la present contractació, s’ha optat pel procediment obert i amb caràcter
urgent, de manera que qualsevol empresari interessat hi podrà concórrer presentant-hi una proposició,
de conformitat amb l’article 157 del TRLCSP.
4. La convocatòria de la licitació es farà mitjançant publicació de l’anunci en el perfil de contractant del
Museu de Badalona, d’acord amb el que preveu l’article 142.4 del TRLCSP en consonància amb el
paquet de mesures de gestió eficient que es poden aplicar en els procediments oberts per a l’
adjudicació de contractes de subministrament amb valor estimat igual o inferior a 60.000 euros, com
és el present supòsit (veure Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública publicat al DOGC 7133, de 2 de juny)
5. Aquest expedient de contractació seguirà la tramitació ordinària amb caràcter urgent prevista al
TRLCSP.
6. L’ expedient de contractació objecte del present informe s’està elaborant segons el que preveuen els
articles 109 i 110 del TRLCSP.
7. D’acord amb l’article 88 del TRLCSP, el valor estimat del contracte és de 52.601€ (IVA exclòs al tipus
21%). Comprèn el valor base d’aquest contracte atenent al valor del subministrament i instal·lació
(previst en 43.801 €), el del servei de suport i manteniment durant la seva vigència (previsió de 2.200
€/any) prevista inicialment en 2 anys i l’import estimat de les possibles pròrrogues pel termini màxim
de 2 anys més ( 4.400 €).
8. De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona del TRLCSP i els estatuts del
Museu de Badalona, l’ òrgan competent per resoldre en aquest cas és el Consell Rector, tractant-se d’
una contractació d’un durada superior a un any.
9. A l’ expedient s’acompanya el Plec de clàusules administratives particulars, elaborat per la Directora
del Museu i la sotasignada, que es proposa per regir aquest contracte. El seu contingut s’ajusta a les
necessitats de gestió i a les exigències de procediment, en particular, al previst a l’article 115 del
TRLCSP i 67 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, així
com al plec de clàusules administratives generals vigents, en tot allò que no s’oposi a la legislació
bàsica estatal de contractació pública.
10.D’ acord amb el que preveu la disposició addicional segona, punt setè del TRLCSP, que conté
normes específiques de contractació per les entitats locals, l’aprovació del Plec de clàusules
administratives particulars ha d’anar precedida dels informes del secretari general i de l’ interventor
municipal.
11.D’ acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, els
responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han d’informar els
expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució.
En conseqüència considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari i conforme a les
previsions de l’article 82.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el

Reglament d’Organització funcionament i règim jurídic dels ens locals, proposo a la Vicepresidenta del
Museu de Badalona (per resolució de delegació de data 7/10/2015) que proposi al Consell Rector, la
següent proposta:
PRIMER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que
regiran el contracte de subministrament i instal·lació i manteniment d’equips informàtics per al Museu de
Badalona
SEGON.- Aprovar la licitació de referència mitjançant procediment obert d’adjudicació de contracte no
subjecte a regulació harmonitzada, per un pressupost màxim de licitació de 48.201,00 € més la part
corresponent d’IVA.
TERCER.- Anunciar la present licitació al perfil del contractant.
QUART.- La despesa per a l’any 2017, estimada en 46.001,00 € més el 21% d’IVA, anirà amb càrrec a
la partida O12O4MUS/3331/62616 (adquisició hardware) i O12O4MUS/3331/21600 (equips per
processos d’informació) del pressupost del Museu de Badalona de 2017. Pel que fa als exercicis
següents, restarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos dels
exercicis següents del Museu.

El Sr. Aguayo sol·licita que al paràgraf següent on ha de constar
l’aprovació d’aquest punt de l’ordre del dia, es faci constar el títol complert
emprat per anunciar el tema.
El Consell A P R O V A per UNANIMITAT els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques i la licitació del
contracte de subministrament i instal·lació i manteniment d’equips
informàtics per al Museu de Badalona.
3.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA
DEL MUSEU DE BADALONA DE DATA 7 DE SETEMBRE DE 2017.
La secretària dona compte de la resolució de la Vicepresidenta del Museu
de Badalona de data 7 de setembre de 2017 en els següents termes:
Identificació de l'expedient:
Tipus de resolució: Aprovar la contractació urgent i excepcional pel procediment de màxima
urgència per tal de cobrir una plaça vacant sobrevinguda
d’administratiu en gestió comptable (C1) mitjançant la concertació d’un
contracte laboral de durada determinada en la modalitat d’interinitat fins
a la provisió definitiva de la plaça, jornada del 100%, amb la sra.
Cristina Izquiano Rentero.
Òrgan que resol:
Vicepresidència
Caràcter:
Exhaureix la via administrativa
Interessat:
Cristina Izquiano Rentero; Intervenció Municipal; Consell Rector del
Museu de Badalona.

Fets
1. Resolució de data 03 de juliol de 2014 per la qual es contracta Cristina Izquiano Rentero
en la modalitat de relleu, amb efectes 1 d’agost de 2014 i fins al compliment de l’edat de
65 anys de la treballadora Isabel Mota Yuste.
2. Resolució de data 20 de novembre de 2015 Jubilació especial als 64 anys de la sra. Isabel
Mota Yuste el dia 10 de juliol de 2016.
3. Informe de la direcció del Museu de Badalona, pel qual es motiva la contractació d’un
efectiu per tal d’ocupar plaça vacant sobrevinguda per jubilació d’un administratiu (C1),
autoritzada per la vicepresidenta del Museu, on s’acredita la màxima urgència i
l’excepcionalitat de dit procediment i en el qual es diu que existeix consignació
pressupostària per a aquesta contractació.
4. Resolució de data 30 de desembre de 2016 de fixació dels criteris de prioritats de RH en
el Museu de Badalona i que han de regir els procediments de nomenament de personal
interí i de contractacions de personal temporal durant l’any 2017.
5. Acta de 18 de juliol de 2017 signada per la direcció del Museu i la representació dels
treballadors del Museu de Badalona, aprovada pel Consell Rector del Museu en data 21
de juliol de 2017.
Fonaments de dret
1. Article 19 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2017, fa referencia a la possible reposició d’efectius.
2. Resolució de la Presidenta del Museu de Badalona de data 30 de desembre de 2016, de
fixació dels serveis prioritaris del Museu de Badalona per al 2017.
3. La contractació interessada coincideix amb el supòsit previst a l'article 4 del Real Decreto
2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desplega l'art.15 de l'Estatut de Treballadors.
4. Art.19.1 del Reglament de Personal al servei de les entitats locals, que disposa: "La
contractació de personal de caràcter no permanent per als llocs de treball destinats a
personal fix es pot realitzar en els supòsits següents: a) Quan el lloc de treball estigui
vacant i mentre no s’acordi la realització del procés selectiu per a la contractació
indefinida, cas en el qual s’haurà d’incloure la plaça prèviament en l’oferta d’ocupació. (...)”
5. Art.19 en el seu punt 2 exigeix la determinació prèvia de la disposició legal que reguli la
tipologia del contracte de treball pel qual s’opti, les bases de selecció i el compliment de
les garanties constitucionals d’igualtat d’oportunitats, mèrits, capacitat i publicitat, amb les
exigències establertes a la modalitat contractual emprada.
6. Art. 94.1 de l'esmentat Reglament de Personal, com fa l'art. 291 del Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, que estableix, però, la possibilitat de prescindir de
la convocatòria pública i del sistema de concurs en els casos de màxima urgència.
7. Art. 94.3 de l’esmentat Reglament de Personal estableix que, en aquests supòsits de
contractació de personal pel procediment de màxima urgència, hauran de ser objecte de
publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, i s’haurà de donar coneixement a l'Ajuntament Ple en la primera sessió
plenària que tingui, d’acord amb allò previst a l'art. 291 del TR de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
8. Potestat d’autoorganització dels Ens Locals contemplada a l’article 4.1 a) de la Llei 7/1985
de Bases del Règim Local.

9. L’òrgan competent per aprovar aquesta contractació és l’alcalde de la corporació d’acord
amb el que preveu l’article 19 dels Estatuts del Museu de Badalona. No obstant això i
d’acord amb la delegació de la presidenta de l’organisme de data 07/10/2015, és
competent per aprovar aquesta proposta la vicepresidenta del Museu de Badalona.
10. Conforme al que preveuen els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL) en tractar-se d’actes de reconeixement de crèdit i/o liquidació de drets i
obligacions o despeses de contingut econòmic, la Intervenció municipal ha d’informar,
amb caràcter previ, la resolució administrativa que pertoqui.
11. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovats pel Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució
12. Acord de Ple de l’Ajuntament de Badalona de data 25/07/2017 de ratificació de l’acord del
Consell Rector del Museu de Badalona de data 21/07/2017 d’adhesió al conveni de
col·laboració signat en data 07/04/2017 entre l’Ajuntament de Badalona i el SOC i de
ratificació de l’acta de la Directora i la representant dels treballadors manifestant la
voluntat d’adherir-se al pacte entre els responsables de recursos humans i representants
de les seccions sindicals de data 29/06/2017.
D’acord amb l’informe tècnic i amb les matisacions corresponents, no es veu inconvenient
legal per a l’adopció de l’òrgan competent de la proposta d’acord formulada per la
Direcció en els següents termes:
1. Declarar la màxima urgència i l’excepcionalitat en el procediment de contractació, en
règim laboral, a Cristina Izquiano Rentero, en la modalitat contractual d’interinitat amb
duració determinada a temps complet, fins a la provisió definitiva de la plaça i d’acord amb
Nom i cognoms
DNI
CRISTINA IZQUIANO RENTERO
46686356J
Procediment Màxima urgència Efectes
01 d’agost de 2017
Substituït/d -------Motiu
Cte. laboral d’interinitat per proveir plaça vacant
a
Les establertes
art.71-Titulació
Condicions
Batxillerat
D.214/90 i normativa
acreditada
exigides
concordant
Codi contracte
410
CCC
150092767035
Plaça Administratiu (C015)
Grup
C1
CNAE
91
% Jornada
100 – Temps complet
el següent detall:
2. La treballadora, Cristina Izquiano Rentero, ocuparà el lloc de treball que tot seguit
s’esmenta, i se li assignaran les retribucions corresponents d’acord amb la vigent relació de
llocs de treball. El lloc de treball que ocuparà es troba entre els serveis prioritaris fixats al
Museu de Badalona per a l’any 2017:
Lloc treball estructural
C. Destinació

Administració
20

Titulació
Triennis

Batxillerat

3. Les despeses previstes per a aquesta contractació quedaran consignades en el
pressupost de 2017 en vigor en les partides detallades a continuació:
Concepte

Import

Sou base i triennis (GRUP C1)

4.395,18 €

Complement destí (20)
Complement específic
Altres conceptes del comp. Productivitat
Seguretat social

2.541,78 €
2.874,25 €
1.122,10 €
3.530,37 €
14.463,68
€

Total període

Aplicació pressupostària
retribucions bàsiques personal
O12O4MUS-3331-13000
laboral
O12O4MUS-3331-13002 R. compl. personal laboral
O12O4MUS-3331-13002 R. compl. personal laboral
O12O4MUS-3331-15005
O12O4MUS-3331-16000 Seguretat social

4. Aquesta plaça, amb codi C015 en la RLT del Museu de Badalona, s’incorporarà a la Oferta
d’Ocupació pública del Museu de Badalona per a l’any 2017.
5. Notificar aquesta Resolució a la persona interessada, comunicar a la resta d’interessats, i
donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre al bon fi i
execució dels precedents acords.

El Sr. Casulà pregunta si es tracta d’una resolució que esgota la via
administrativa i la secretària respon que sí. Es procedeix a la rectificació
de l’encapçalament de la resolució atès que es diu que “No esgota la via
administrativa”.
El Consell es dóna per assabentat de la Resolució transcrita anteriorment.
4.-PROPOSICIONS URGENTS.
No es presenten.
5.- PRECS I PREGUNTES.
No es formulen.
I, no havent-hi altres temes a tractar, la Presidència dóna per aixecada la
sessió.
Vist i plau
La Presidència

N’he pres nota
La Secretària delegada del Museu
(Per. delegació Res.13/03/17)

Laia Sabater Díaz

Elena Leal Beltrán

