
 
 
 
 
 

 

 

A C T A de la reunió 
del Consell Rector 
del Museu de Badalona 
 
Núm. sessió: 4/2018 
Caràcter: ordinària 
Data: 09 de juny de 2018 
Horari: de les 17:10 h a les 17:21 h 
Lloc: Museu de Badalona 
 
Assistents: 
 
Vicepresident 
José A. Téllez Oliva 
Vocals 
Joan Walter Fibla 
Antonio Flores Fernández de Córdoba 
Enric Ferreras Renom 
Miquel Casulà Masó 
Miguel Ángel Aguayo Pey 
Directora 
Margarida Abras i Pou 
Secretària 
Elena Leal Beltrán 
Membre d’honor 
Joan Villarroya i Font 
 
S’EXCUSEN: 
Oriol Lladó Esteller 
Joan Carles Lacruz Expósito 
Joan Villarroya i Font 
 
 
Ordre del dia: 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR DE DATA 9 D’ABRIL DE 2018. 
2.- DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
NETEJA DEL MUSEU DE BADALONA. 
3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME EMÈS AMB DATA 4 DE JUNY DE 2018 
PER LA DIRECCIÓ DEL MUSEU DE BADALONA. 
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 dona compte de l’acta de la sessió del Consell anterior, 
celebrada el dia 9 d’abril de 2018. 
 
El Sr. Aguayo pregunta quin va ser el número d’abstencions del punt 5è de 
l’ordre del dia i la Secretària comenta que efectivament, van ser quatre 
abstencions. L’acta de la sessió anterior és trobada conforme i A P R O V A 
D A per UNANIMITAT.  
 
2.- DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE NETEJA DEL MUSEU DE BADALONA. 
 
La Directora explica la proposta de declarar deserta la licitació del 
contracte del servei de neteja del Museu de Badalona, en els següents 
termes: 
 
Identificació de l’expedient 
Tipus de resolució: Declarar deserta la licitació del contracte del servei de neteja 

del Museu de Badalona a proposta de la Mesa de Contractació 
de data 9 d’abril de 2018 i convocar nou procediment per tal 
d’adjudicar l’esmentat contracte. 

Òrgan que resol:   Consell Rector del Museu de Badalona 
Caràcter:    Exhaureix la via administrativa   
Objecte:   Servei de neteja del Museu de Badalona 
Expedient:   73/D-9/17 
 
 
Antecedents 
 
1.- Informe tècnic de motivació de la directora del Museu i PPT de data 
02/02/2018 amb els següents criteris d’adjudicació: 
 

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 60 
punts 



 
 
 
 
 

 

 

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 

 

Mitjans addicionals que es dedicaran a la prestació del 
servei 

Fins a 4 
punts 

Mitjans tècnics: maquinària, aparells i/o utensilis eficients 
energèticament classe A  

4 punts 

Millores 
Fins a 6 
punts 

Certificats de qualitat ISO 9001:2008 3 punts 

Certificats per als aspectes ambientals, el ISO 14001:2004 3 punts 

Altres millores  
Fins a 30 
punts 

Oferiment de més hores (al mateix preu i sense cost fora hores 
extres) 

10 punts 

Oferiment de 2 serveis especials l’any en horari especialista (al 
mateix preu i sense cost addicional) a petició del Museu.  

10 punts 

Neteja per finalització d’obra 10 punts 

 
2.- Retenció de crèdit de l’1/04/2018 al 31/12/2018 de 42.030,56 euros en la 
partida O12O4MUS/3331/22700 del pressupost del Museu de Badalona de 2018 
en pròrroga de 2017. 
3.- Providència de data 31/01/2018 i del Plec de clàusules administratives 
particulars de data  05/02/2018  
4.- Acord del Consell Rector del Museu aprovant la licitació, el plec i  la despesa 
de data 05/03/2018. 
5.- Publicitat de la licitació: anunci al BOPB i al perfil del contractant el dia 7 de 
març de 2018. La data límit de presentació va ser el dia 22 de març de 2018. 
6.-  Durant el període no va haver-hi consultes ni incidències.  
7.- Registre de pliques: informe de la Secretaria establint la manca de licitadors. 
8.- Constitució Mesa: donar compte de la situació i proposta per  Declarar deserta 
la licitació de referència exposant els motius i, en el seu cas, proposta d’inici de 
nou expedient, que pot ser negociat sense publicitat en aplicació del previst en 
l’article 168, apartat a) – 1º (quan no s’ha presentat cap oferta o les presentades 
no són adequades). 



 
 
 
 
 

 

 

9.- Data de publicació de l’Acta de la Mesa en Perfil i diligència de  que dins del 
termini atorgat NO s’hagi formulat cap al·legació ni es tingui constància 
d’interposició de cap recurs contra els acords de la Mesa. 
 
Fonaments jurídics 
 
1) D’ acord amb el que disposa  l’ article 151.3 del RDLEG 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’ aprovà el Text Refós de la Llei de contractes del sector 
públic, com a text vigent en el moment de la present licitació, “no podrà declarar-
se deserta una licitació quan hi hagi alguna oferta o proposició que sigui 
admissible d’ acord amb els criteris que figurin en el plec”.  
2) De conformitat amb el que preveu l’article 168, apartat a) – 1º  de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), 
tal i com també preveu el RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’ aprovà 
el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, com a text vigent en el 
moment de la present licitació els contractes de les administracions públiques es 
podran adjudicar mitjançant negociat quan, després de seguir-se un procediment 
obert no s’ hagi presentat cap oferta o les ofertes no siguin adequades sempre 
que les condicions inicials del contracte no es modifiquin substancialment. 
En aquest sentit convé assenyalar que de conformitat amb el que preveu 
l’esmentat article 168 de la LCSP, es podrà prescindir de la publicació de l’anunci 
de licitació en la forma prevista en l’article 135 del Text Refós esmentat, sempre 
que en la negociació es compleixin els tràmits previstos en l’article 169 de 
l’esmenat text normatius. 
3) Atès que d’acord amb l’article 20 els Estatuts del Museu de Badalona en relació 
amb les Bases d’execució del pressupost i l’article 274 del text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, 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. 
 
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari 
proposo a l’òrgan competent que resolgui de conformitat, si s’ escau, amb la 
següent proposta: 
 
PRIMER.- Declarar deserta la licitació del contracte de neteja del Museu de 
Badalona  (Exp.73/D-9/17) segons proposta de la Mesa de Contractació de data 
09/04/2018 atenent que no s’ha presentat cap licitador. 
SEGON.- Iniciar la tramitació d’un procediment negociat amb les mateixes 
condicions per tal d’adjudicar aquest contracte a l’ empara de l’ article 168, 
apartat a) – 1º  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic adreçant invitació per participar en aquest procediment al menys a tres 
empresaris que compleixin amb als requisits formals exigits. 
TERCER.- Publicar aquests acords al  Perfil de Contractant d’aquest Organisme en 
el benentès que contra aquests acords es pot interposar, amb caràcter potestatiu, 
el recurs contenciós administratiu, sense necessitat de la interposició prèvia del 
recurs especial en matèria de contractació, davant del Jutjat del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des del 



 
 
 
 
 

 

 

següent dia hàbil a la recepció de la notificació del present acte, en la forma i amb 
els requisits previstos en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa; tot sens perjudici  de la interposició de 
qualsevol altre recurs que es cregui convenient.” 
 

El Sr. Aguayo pregunta si el Consell sabrà el resultat del procediment de 
negociació i la Directora respon que sí.  
 
El Consell A P R O V A per UNANIMITAT declarar deserta la licitació del 
servei de neteja del Museu de Badalona, en els termes anteriorment 
exposats. 
 
 
3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME EMÈS AMB DATA 4 DE JUNY DE 
2018 PER LA DIRECCIÓ DEL MUSEU 
 
Per part de la Direcció es dona compte de l’informe de data 4 de juny 
d’enguany en els següents termes: 
 
L’entrada en vigor de la nova Llei de contractes del Sector Públic el proppassat 9 
de març implica una sèrie de canvis en el procediment de contractació que caldrà 
que el Museu de Badalona assumeixi de forma gradual.  
 
Aquesta situació afecta sobretot a aquells pagaments plurianuals que en el cas del 
Museu, per tractar-se imports inferiors als 3.000 euros anuals, els encàrrecs es 
feien directament, sense concurs previ. En l’actualitat caldrà procedir a la seva 
contractació, independentment dels imports. A continuació es detalla de quines 
despeses es tracta: 
 

Concepte Empresa Import aproximat 
IVA inclòs 

Manteniment i reparacions 
ascensors 

Industrial de Elevación, 
SA 

3.000,00  

Manteniment i reparacions 
alarmes 

Alarmas Spitz 2.820,34  

Manteniment extintors Extinsa 488,55  

Assegurances Voluntaris   1.130,00 

Manteniment datàfon La Caixa 387,16  

Prevenció de riscos ICESE 2.765,92 

 
Es tracta de despeses ineludibles per poder mantenir el Museu obert i fer-hi 
activitats, de manera que si es vol continuar l’activitat normal, caldrà fer 
reconeixements de crèdit a les empreses en qüestió, mentre prestin el servei i 
mentre es tramitin els corresponents expedients per a la seva contractació.  
 
La Direcció del Museu posa en coneixement del Consell aquesta situació i sol·licita 
autorització per continuar les activitats en els termes exposats, en el benentès 



 
 
 
 
 

 

 

que ja està treballant per poder fer aquestes contractacions ja sigui per part del 
mateix Museu o, si és possible, per adherir-se a concursos de l’Ajuntament. 

 
El Sr. Aguayo pregunta si és una llista tancada d’encàrrecs i la Directora 
respon que no, podria ser que es detectés algun altre cas més. 
 
El Consell es dona per assabentat de l’informe emès per la Direcció del 
Museu i el considera conforme. 
 
 
4.- PROPOSICIONS URGENTS. 
 
No se’n proposen. 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
En torn obert de precs i preguntes el Sr. Casulà pregunta si s’ha pres 
alguna decisió respecte al mosaic que ha aparegut a les prospeccions 
arqueològiques realitzades a la finca del carrer Pujol, núm. 36 i la 
Directora respon que cal decidir si s’arrencarà, atès que es troba a la línia 
de divisió de dues parcel·les i això fa pràcticament impossible que es 
pugui museïtzar in situ. 
 
Els membres del Consell comenten les obres del carrer de la Costa, la seva 
finalització i que serà el pas del temps que retornarà el color de les 
pedres.  
 
Finalment, el Sr. Aguayo pregunta a la Directora per les teules de Can 
Cabanyes i la Sra. Abras respon ja es va informar que no tenen valor 
patrimonial i, per tant, se’n pot fer l’ús que més convingui.  
 
I, no havent-hi altres temes a tractar, la Vicepresidència dona per aixecada 
la sessió. 
 
Vistiplau 
La Vicepresidència 

N’he pres raó 

La Secretària delegada 

  
  
  
José A. Téllez Oliva Elena Leal Beltrán 
 


