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A C T A de la reunió 
del Consell Rector 
del Museu de Badalona 
 
Núm. sessió: 4/2022 
Caràcter: ordinari 
Data: 08 d’abril de 2022 
Horari: de les 13,28 h a les 13,44 h, en segona convocatòria 
Lloc: sisena planta del Museu 
 
Assistents: 
 
Vicepresidenta 
Anna M. Lara Carmona 
 
Vocals 
 
Consellers/es  
Rosa Bertran Bartomeu 
Miguel Ángel Aguayo Pey 
 
 
Directora 
Margarida Abras i Pou 
 
Secretària 
Elena Leal Beltrán 
 
Han excusat la seva assistència els Srs. Juan Fernández Benítez, Daniel Villalaín Sanz, 
Rafael Lamuedra Zafra, Jordi Casals Garí, i la Sra. Raquel López Hurtado. 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, DE DATA 
22 DE MARÇ DE 2022. 
2. APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS PER DUR A TERME EL 
FESTIVAL MAGNA CELEBRATIO, QUE CELEBRA EL MUSEU DE BADALONA (EXP. NÚM. 
DES-2/21). 
3. APROVAR LA PROPOSTA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 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 
22 DE MARÇ DE 2022. 
La Secretària dona compte de l’acta de la sessió del Consell anterior, celebrada el dia 22 de 
març de 2022, que és trobada conforme i A P R O V A D A per UNANIMITAT. 
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2. APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS PER DUR A TERME EL 
FESTIVAL MAGNA CELEBRATIO, QUE CELEBRA EL MUSEU DE BADALONA (EXP. NÚM. 
DES-2/21). 
 
La Direcció explica la proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte dels serveis per dur 
a terme el festival Magna Celebratio, que celebra el Museu, en els següents termes: 
 
«ANTECEDENTS  
 
1. En data 24 de febrer de 2022, el Consell Rector del Museu de Badalona va aprovar la 
licitació per tal de procedir a la contractació dels serveis per dur a terme el festival Magna 
Celebratio que celebra el Museu de Badalona, que es tramita de manera ordinària i per 
procediment simplificat sumari, així com els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques. 
 
2. En data 2 de març de 2022 es va publicar l’anunci de licitació de l’esmentada licitació al 
perfil del contractant. 
 
3. En data 21 de març de 2022 es va qualificar la documentació i es van obrir les 
proposicions econòmiques 
 
4. En data 30 de març de 2022 la directora del Museu va emetre informe tècnic d’adjudicació 
de l’esmentat servei. Atès que amb posterioritat es va detectar l’existència de baixes 
temeràries, en data 31 de març de 2022 es va emetre informe requerint a les empreses la 
seva justificació. 
 
5. En data 1 d’abril de 2022 la Intervenció Municipal va fiscalitzar l’expedient de referència. 
 
6. En data 4 d’abril de 2022 la directora del Museu va emetre informe de rectificació d’error 
material.  
 
FONAMENTS DE DRET 
1. L’expedient de contractació de referència s’ha tramitat en compliment dels articles 116 i 
següents de la LCSP, mitjançant procediment obert, el qual garanteix la publicitat i lliure 
concurrència i, seleccionant el contractista per l’aplicació d’un únic criteri de valoració, de 
conformitat amb el que estableix l’article 158 de la LCSP. 
 
2. En la tramitació seguida s’han acomplert les previsions de l’article 150 de l’esmentada Llei, 
en relació amb la classificació de les ofertes presentades, requeriment de documentació i 
adjudicació del contracte al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa. 
 
3. S’ha requerit a les empreses que van presentar ofertes amb baixa temerària la seva 
justificació i se’ls ha requerit la documentació sol·licitada als plecs que regeixen aquesta 
licitació. A l’expedient consta la proposta d’adjudicació del contracte per lots als licitador que 
han presentat la proposta econòmica més avantatjosa.  
 
4. Quant al finançament d’aquest contracte, cal assenyalar que s’ha incorporat en l’expedient 
de referència documents comptables ADRC per imports de 9.353,30 euros i 10.406,00 euros 
(números d’operació 353 i 354) corresponents a la despesa derivada d’aquest contracte per a 
l’any 2022 amb càrrec a l’aplicació pressupostària número O12O4MUS-3331-22612 del 
pressupost del Museu de 2022 en pròrroga de 2019. 
5. D’acord amb el que preveu la disposició addicional segona de la Llei de contractes del 
sector públic i atenent al pressupost base de contractació en relació a la normativa aplicable, 
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l’òrgan competent per resoldre aquest expedient és el Consell Rector del Museu de 
Badalona, d’acord amb l’article 8 els Estatuts del Museu de Badalona en relació amb les 
Bases d’execució del pressupost.   
 
6. D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient d’adjudicació així tramitat s’ha sotmès a seva 
fiscalització prèvia de la Intervenció municipal.  
 
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal el 
President del Museu de Badalona, a proposta de la Directora, proposi al Consell Rector del 
Museu de Badalona, l’adopció dels següent ACORD: 
 
PRIMER.- Adjudicar el contracte per portar a terme el festival romà Magna Celebratio, lot 1, 
l’empresa Klousner, SL (NIF B64145550) com a conseqüència d’haver resultat l’oferta més 
avantatjosa, per un import de 7.730,00 € (IVA exclòs), i el lot 2 a l’empresa Trifusió Projectes 
Culturals, SL (B61789491) com a conseqüència d’haver resultat l’oferta més avantatjosa, per 
un import de 8.600,00 euros (IVA exclòs). 
 
SEGON.- Autoritzar i aprovar la despesa per al present exercici, de 9.353,30 € (7.730,00 € + 
1.623,30 € 21% d’IVA) per al lot 1 i 10.406,00 € (8.600,00 € + 1.806,00 € 21% d’IVA) per al lot 
2, que anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària O12O4MUS/3331/22612 (Activitats 
Culturals) del pressupost del Museu de 2022 en pròrroga de 2019 (números d’operació 
ADRC 353 i 354).  
 
TERCER.- Sotmetre la despesa de la possible pròrroga a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en l’aplicació O12O4MUS/3331/22612 (Activitats Culturals) del pressupost del 
Museu de 2023. 
 
QUART.- Procedir a la notificació als adjudicataris, a través del mitjà designat per ells 
mateixos i publicar-ho al perfil del contractant. 
 
CINQUÈ.- Facultar la vicepresidenta del Museu de Badalona per aprovar la pròrroga del 
contracte, si s’escau.» 
 
El Consell A P R O V A per UNANIMITAT  l’adjudicació del contracte dels serveis per dur a 
terme la Magna Celebratio. 
 
 
3. APROVAR PROPOSTA DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2021. 
 
La Direcció explica la proposta d’aprovació de la liquidació del pressupost del Museu de l’any 
2021, en els següents termes: 
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El Sr. Aguayo pregunta per què consten 400.000 euros en el concepte ingressos que no 
s’han ingressat i la Sra. Abras respon que els diners de les inversions s’ingressen un cop 
s’han realitzat aquestes i a més, les inversions passen d’un any a l’altre. 
 
El Consell A P R O V A per UNANIMITAT la proposta d’aprovació de la liquidació del 
pressupost de l’any 2021. 
 
 
PROPOSICIONS URGENTS. 
 
No se’n presenten. 
 
 
PRECS I PREGUNTES.  
 
Al torn obert de precs i preguntes la Sra. Abras comenta als assistents que s’està avançant 
amb el tema de la licitació de la realització del conjunt escultòric dedicat a la figura de 
Camarón de la Isla. 
 
La Sra. Lara comenta que està en converses amb els interessats en què es pugui obrir un 
museu dedicat al tema de la pesca. També comenta que s’està avançant en el tema de la 
licitació de la realització de l’escultura dedicada a la figura de l’alcalde Xifré. 
 
I no havent-hi altres temes a tractar, la Vicepresidenta dóna per aixecada la sessió. 
 
 
Vist i plau 
 

 
La Secretària delegada (res. 03/07/2019) 

  
  
  
Ana M. Lara Carmona Elena Leal Beltrán 
 


