A C T A de la reunió
del Consell Rector
del Museu de Badalona
Núm. sessió: 2/2022
Caràcter: extraordinari
Data: 24 de febrer de 2022
Horari: de les 11,00 h a les 11:15h
Lloc: sessió telemàtica

Assistents:

Vicepresidenta
Anna M. Lara Carmona
Vocals
Consellers/es
Juan Fernández Benítez
Rosa Bertran Bartomeu
Miguel Ángel Aguayo Pey
Antonio Flores Fernández de Córdoba
Carme Martínez Ruzafa
Daniel Villalaín Sanz
Rafael Lamuedra Zafra

Directora
Margarida Abras i Pou
Secretària
Elena Leal Beltrán
Han excusat la seva assistència la Sra. Raquel López Hurtado i els Srs. Jordi Casals Garí i Joan
Villarroya i Font
ORDRE DEL DIA:
a) LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, DE DATA 19 DE
GENER DE 2022.
b) 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).
c) 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).
PROPOSICIONS URGENTS.
PRECS I PREGUNTES.
Pl. Assemblea de Catalunya,1
08911 Badalona
Tel. 933841750
CIF Q0801670A

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, DE DATA 19 DE
GENER DE 2022.
La Secretària dona compte de l’acta de la sessió del Consell anterior, celebrada el dia 19 de gener de
2022, que és trobada conforme i A P R O V A D A per UNANIMITAT.
2. 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. DES2/21).
La Direcció explica la proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del serveis per dur a terme
el festival Magna Celebratio en els següents termes:
«Antecedents

a)

En data 26 de gener de 2021 la directora del Museu de Badalona va emetre informe tècnic en què es justifica
la contractació dels serveis per dur a terme el festival romà Magna Celebratio, que celebra el Museu de Badalona,
dividit en dos lots.

b)

Informe de necessitat de la contractació de data 27 de gener de 2021 de l’òrgan de contractació, això és la
Vicepresidenta del Museu per resolució de delegació l’Alcalde-President de data 14 de juliol de 2021 en base al que
s’expressa a l’informe esmentat al punt anterior.

c)

En data 01de febrer la directora del Museu de Badalona ha emès un informe tècnic modificant el VEC del
contracte.

d)

A l’esmentat informe acompanyen el plec de prescripcions tècniques particulars que es proposen per regir
l’esmentada contractació.

e)

El valor estimat del contracte és de 36.400,00 euros, IVA no inclòs. L’import de licitació és de 22.022,00
euros, 21% d’IVA inclòs.

f)

La despesa derivada d’aquesta contractació, d’acord amb el que consta en la documentació facilitada per la
Direcció del Museu (Informe tècnic i Plec de prescripcions tècniques) es farà amb càrrec a la partida
O12O4MUS/3331/22612 (activitats culturals) del pressupost del Museu de 2022 en pròrroga de 2019. Pel que fa
a la possible pròrroga, la despesa restarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost del Museu de 2023.

g)

Consta a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars que proposa per regir aquesta
contractació així també el present informe jurídic que l’acompanya.

h)

L’objecte del contracte de referència el constitueix la prestació dels serveis per dur a terme el festival romà
Magna Celebratio, que celebra el Museu de Badalona.

i)

La durada del contracte és d’un any, a comptar des de l’endemà de la data de la seva formalització, i es
podrà prorrogar per un període màxim d’un any més.
Aquest termini té caràcter d’obligació essencial i el seu incompliment és causa de resolució de conformitat al que
disposa l’art. 211. f de la LCSP.
Fonaments jurídics
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1. D’acord amb el que disposa l’art. 25.2.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, en la redacció donada pel numero vuit de l’article primer de la Llei 27/2013, 27 desembre, de racionalització
i sostenibilitat de l’Administració Local, el Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes
de la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes, les matèries següents: [...] m) Promoció de la cultura i
equipaments culturals.
2. A la vista del seu objecte, i segons es justifica a l’informe tècnic, aquest contracte es tipifica com a contracte
administratiu de serveis, i es tramita seguint els procediments i tràmits assenyalats a la LCSP per a aquests
contractes d’acord amb els articles 17 i 25 de la LCSP.
En relació a la resolució i efectes del contracte, seran les establertes a l’article 211 i 313 de la LCSP i les previstes
al plec de clàusules administratives particulars.
3. D’acord amb les previsions dels articles 28 i 116 de la LCSP s’ha justificat entre d’altres aspectes l’elecció del
procediment de contractació, la necessitat i idoneïtat d’aquesta contractació.
4. Constitueixen la llei del contracte, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de clàusules
administratives generals de l’Ajuntament publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB núm.36
Annex I de data 11.02.2003), aplicable als contractes d’aquest tipus, en tot allò que no s’oposi a la legislació
bàsica estatal de contractació pública. També regirà el contracte el plec de prescripcions tècniques particulars
regulador del servei de què 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 respecte d’aquelles prescripcions
tècniques en cas de discrepància o discordança.
5. A l’expedient s’acompanya el Plec de clàusules administratives particulars 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 122 de la LCSP 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 i a la nova normativa comunitària en matèria de contractació.
6. Aquest expedient haurà de ser fiscalitzat per la Intervenció municipal i la reserva de crèdit serà anotada
comptablement quan correspongui, en els termes previstos en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General
pressupostària.
7. Atès que d’acord amb l’article 20 els Estatuts del Museu de Badalona en relació amb les Bases d’execució del
pressupost l’òrgan competent per aprovar l’expedient de contractació i la despesa, els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que regiran el contracte de referència, així com la seva licitació,
la facultat d’adjudicar el contracte i formalitzar-lo, i totes les altres facultats que la legislació li atribueixi, correspon al
Consell Rector del Museu.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Per tot l’exposat es proposa que le Consell Rector del Museu de Badalona adopti l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació indexat amb els números DES-2/21 i MUSSG-OA-FEXP2021/000007,
per procedir a la contractació dels serveis per dur a terme el festival romà Magna Celebratio, que celebra el Museu
de Badalona, dividit en dos lots i mitjançant procediment obert simplificat sumari, les dades del qual es detallen a
continuació:
Objecte del contracte Art. 17 LCSP
Procediment d’adjudicació
Tipus de tramitació
Classificació CPV
Naturalesa jurídica del contracte Art. 17 i 25.1.a
de la LCSP
Pressupost de licitació IVA no inclòs
IVA del pressupost de licitació
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Serveis per dur a terme el festival romà Magna
Celebratio, que celebra el Museu de Badalona
Obert, simplificat sumari
Ordinària
CPV 79952100-3 i 55521000-8 (lot 1), 79952100-3
(lot 2)
Contracte administratiu ordinari
18.200,00 €
3.822,00 €

Pressupost base de licitació, IVA inclòs
Valor estimat del contracte (VEC)

22.022,00 €
36.400,00 €

SEGON.- Aprovar els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que hauran de
regir aquesta contractació.
TERCER.- Aprovar l’inici de la licitació i del procediment d’adjudicació del contracte, de conformitat amb allò
previst a l’article 117 de la LCSP, i al plec de clàusules administratives particulars aprovat a l’apartat anterior i,
en conseqüència, autoritzar la despesa derivada d’aquesta contractació per a l’any 2022, per un import màxim
estimat de 22.022,00 euros (IVA Inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària O12O4MUS/3331/22700 del
pressupost del Museu de Badalona per a l’exercici 2022 en pròrroga de 2019, número d’operació 72022000000094.
QUART.- Condicionar la despesa per a l’exercici següent a l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost del
Museu.»

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, Miguel Ángel Aguayo Pey,
Rafael Lamuedra Zafra) 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 per dur a terme el
festival Magna Celebratio, que celebra el Museu de Badalona.
3. 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).
La Direcció explica la proposta d’aprovació de l’expedient de contractació dels serveis de neteja de
Museu en els següents termes:
«Atesa la proposta d’acord emesa per la Directora del Museu en data 4 de febrer de 2022 que transcrita
literalment diu així:
«Antecedents

j)

En data 25 de novembre de 2021 la directora del Museu de Badalona va emetre informe tècnic en què es
justifica la contractació dels serveis per dur a terme el serveis de neteja del Museu de Badalona.

1.

Informe de necessitat de la contractació de data 12 d’abril de 2021 de l’òrgan de contractació, això és la
Vicepresidenta del Museu per resolució de delegació de l’Alcalde-President de data 14 de juliol de 2021 en base al
que s’expressa a l’informe esmentat al punt anterior.

2.

En data 01 de febrer la directora del Museu de Badalona ha emès un informe tècnic modificant les pròrrogues
i el VEC del contracte.

3.

A l’esmentat informe acompanyen el plec de prescripcions tècniques particulars que es proposen per regir
l’esmentada contractació.

4.

El valor estimat del contracte és de 165.129,00 euros, IVA no inclòs. L’import de licitació és de 133.058,86
euros, 21% d’IVA inclòs.

5.

La despesa derivada d’aquesta contractació, d’acord amb el que consta en la documentació facilitada per la
Direcció del Museu (Informe tècnic i Plec de prescripcions tècniques) es farà amb càrrec a la partida
O12O4MUS/3331/22700 (servei de neteja). Pel que fa als exercicis següents i la seva possible pròrroga, la
despesa restarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
del Museu de 2023 i següents.

6.

Consta a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars que proposa per regir aquesta
contractació així també el present informe jurídic que l’acompanya.
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7.

L’objecte del contracte de referència el constitueix la prestació dels serveis per dur a terme el servei de neteja
del Museu de Badalona.

8.

La durada del contracte és de dos 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.
Aquest termini té caràcter d’obligació essencial i el seu incompliment és causa de resolució de conformitat al que
disposa l’art. 211. f de la LCSP.
Fonaments jurídics
1. D’acord amb el que disposa l’art. 25.2.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, en la redacció donada pel numero vuit de l’article primer de la Llei 27/2013, 27 desembre, de racionalització
i sostenibilitat de l’Administració Local, el Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes
de la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes, les matèries següents: [...] m) Promoció de la cultura i
equipaments culturals.
2. A la vista del seu objecte, i segons es justifica a l’informe tècnic, aquest contracte es tipifica com a contracte
administratiu de serveis, i es tramita seguint els procediments i tràmits assenyalats a la LCSP per a aquests
contractes d’acord amb els articles 17 i 25 de la LCSP.
En relació a la resolució i efectes del contracte, seran les establertes a l’article 211 i 313 de la LCSP i les previstes
al plec de clàusules administratives particulars.
3. D’acord amb les previsions dels articles 28 i 116 de la LCSP s’ha justificat entre d’altres aspectes l’elecció del
procediment de contractació, la necessitat i idoneïtat d’aquesta contractació.
4. Constitueixen la llei del contracte, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de clàusules
administratives generals de l’Ajuntament publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB núm.36
Annex I de data 11.02.2003), aplicable als contractes d’aquest tipus, en tot allò que no s’oposi a la legislació
bàsica estatal de contractació pública. També regirà el contracte el plec de prescripcions tècniques particulars
regulador del servei de què 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 respecte d’aquelles prescripcions
tècniques en cas de discrepància o discordança.
5. A l’expedient s’acompanya el Plec de clàusules administratives particulars 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 122 de la LCSP 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 i a la nova normativa comunitària en matèria de contractació.
6. A l’expedient s’acompanya el Plec de clàusules administratives particulars, 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 122 de la LCSP 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 i a la nova normativa comunitària en matèria de contractació.
7. Aquest expedient haurà de ser fiscalitzat per la Intervenció municipal i la reserva de crèdit serà anotada
comptablement quan correspongui, en els termes previstos en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General
pressupostària.
8. L’òrgan competent per resoldre aquesta contractació i aprovar els plecs de clàusules administratives particulars,
l’expedient de contractació, la despesa, l’adjudicació i la formalització del contracte és el Consell Rector del Museu
de Badalona.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Per tot l’exposat es proposa que el Consell Rector del Museu de Badalona adopti l’acord següent:
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PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació indexat amb els números DES-20/21 i MUSSG-OAFEXP2021/000049, per procedir a la contractació dels serveis per dur a terme el servei de neteja del Museu de
Badalona i mitjançant procediment obert, les dades del qual es detallen a continuació:
Objecte del contracte Art. 17 LCSP
Procediment d’adjudicació
Tipus de tramitació
Classificació CPV
Naturalesa jurídica del contracte Art. 17 i 25.1.a
de la LCSP
Pressupost de licitació IVA no inclòs
IVA del pressupost de licitació
Pressupost base de licitació, IVA inclòs
Valor estimat del contracte (VEC)

Serveis per dur a terme el servei de neteja del Museu
de Badalona
Obert
Ordinària
CPV 90911200-8
Contracte administratiu ordinari
109.966,00 €
23.092,86 €
133.058,86 €
165.129,00 €

SEGON.- Aprovar els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que hauran de
regir aquesta contractació.
TERCER.- Aprovar l’inici de la licitació i del procediment d’adjudicació del contracte, de conformitat amb allò
previst a l’article 117 de la LCSP, i al plec de clàusules administratives particulars aprovat a l’apartat anterior i,
en conseqüència, autoritzar la despesa derivada d’aquesta contractació per a l’any 2022, per un import màxim
estimat de 36.321,78 euros (IVA Inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària O12O4MUS/3331/22700 del
pressupost del Museu de Badalona per a l’exercici 2022 en pròrroga de 2019 número d’operació 72022000000093.
QUART.- Condicionar la despesa per als exercicis següents a l’existència de crèdit adequat i suficient als
pressupostos del Museu.»
Vist que en data 21 de febrer de 2022 la Intervenció municipal va fiscalitzar de conformitat la proposta
presentada.
En conseqüència, en atenció als fets i raonaments que s’exposen en la proposta de resolució precedent, dono
plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i, n’ordeno la seva inclusió en l’ordre del dia de la propera
i immediata sessió del Consell Rector que es dugui a terme, pel seu debat i aprovació, si escau.»

El Consell A P R O V A per 5 vots a favor (dels Srs. Anna Maria Lara Carmona, Antonio Flores
Fernández de Córdoba, Carme Martínez Ruzafa, Daniel Villalaín Sanz, Miguel Ángel Aguayo Pey
Rafael Lamuedra Zafra) 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.

PROPOSICIONS URGENTS.
No se’n presenten.

PRECS I PREGUNTES.
No se’n formulen.

Pl. Assemblea de Catalunya,1
08911 Badalona
Tel. 933841750
CIF Q0801670A

I no havent-hi altres temes a tractar, la Vicepresidència dona per aixecada la sessió.

Vistiplau
Vicepresidenta

La Secretària delegada

Anna Lara Carmona

Elena Leal Beltrán
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