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2019/00005753M
1271P
D. Central de Contractació
CONTRACTE DIVIDIT EN 4 LOTS DE DIFERENTS SERVEIS RELATIUS A L’ORGANITZACIÓ DE
LA CURSA POPULAR CIUTAT DE BADALONA, PER UNA DURADA DE DOS ANYS (CURSA
2019 I 2020) AMB POSSIBILITAT DE PRÒRROGA PEL TERMINI MÀXIM D’ UN ANY MÉS
(CURSA 2021).
Contractacions de serveis

RESOLUCIÓ
Antecedents i fonaments

1. En data 18 de març de 2019 ha tingut entrada en aquest Departament la redacció definitiva de la següent
documentació tècnica, provinent del Servei d’ Esports d’ aquesta corporació:
Informe tècnic de motivació en què es justifica per part de l’ esmentat Servei municipal la necessitat d’ iniciar
el procediment administratiu que s’ escaigui en ares a adjudicar un contracte de serveis per a la realització de
la Cursa Popular Ciutat de Badalona, dividit en 4 lots.
Plec de prescripcions tècniques particulars que es proposa per regir la prestació dels serveis descrits.
Document comptable RC que ha de servir per atendre la despesa que s’ estima que se’n derivi de la prestació d’
aquests serveis per a l’ any 2019.
2. La necessitat de dur a terme aquesta contractació es justifica en les competències municipals en matèria de
foment i promoció d’activitats esportives; atès que l’Ajuntament no disposa dels mitjans personals ni materials
adequats ni suficients per prestarlos amb recursos propis.

3. A la vista de la documentació tècnica a què s’ha fet referència, la Resolució d’inici de l’alcalde de data
21/02/19 entrada DCC el dia 06/03/19, d’ un expedient administratiu de tipus obert simplificat abreujat i
tramitació ordinària a l’ empara de les previsions de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (en endavant, LCSP), en ares a adjudicar l’ esmentat contracte, l’ objecte del qual el constitueix la
prestació dels serveis per a l’organització de la Cursa Popular Ciutat de Badalona (Cursa del Dimoni), dividit en
els 4 lots següents:
LOT 1:
Prestació del servei de controladors (auxiliars de servei) amb tasques de control,
vigilància.
LOT 2:

Prestació del servei de lloguer, muntatge i desmuntatge de 18 carpes.

LOT 3:

Prestació d’un servei especial de lloguer, muntatge i desmuntatge de

LOT 4:

Prestació del servei de lloguer de lavabos portàtils, amb el servei d’instal·lació

seguretat i

megafonia amb locutor.

i retirada de les cabines un cop finalitzada l’activitat.
4. La durada d’ aquest contracte s’ estableix en 2 anys a comptar de l’ endemà de la data de la seva
formalització (organització de les curses dels anys 2019 i 2020).
Per al cas que els tràmits licitatoris i la formalització del contracte no s’ haguessin conclòs a la data prevista
d’inici del servei prevista en els plecs reguladors del mateix, es reajustarà el termini a la data prevista de l’inici
efectiu del contracte, i es procedirà al reajustament de la despesa corresponent, de conformitat amb l’art. 96 del
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Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
No obstant això, aquest contracte podrà prorrogarse pel termini màxim d’ un any més. Aquest acord de l’òrgan
de contractació serà obligatori per l’ empresari – contractista si l’ avís de pròrroga es comunica com a mínim
amb dos mesos d’ anticipació a la data de finalització del contracte.
3. Les empreses que dins del termini màxim establert per a la presentació de proposicions, el qual finalitzà el
propassat 29 d’abril de 2019 a les 13.30 hores d’ acord amb la literalitat de la previsió de la clàusula 9.1 del plec
de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte i la redacció literal de l’ anunci de
licitació publicat en data 11/04/2019 en el Perfil de contractant de l’ Ajuntament, ha presentat ofertes per als 4
lots objecte d’ aquest contracte:

MEDIAMUSIC IMPORT SL, amb NIF B62647177 LOT 2 i 3
KLOUSNER SL, amb NIF B64145550 LOT1
4. En data 30 d’abril de 2019 s’ inserí un avís en el Perfil de contractant d’ aquest Ajuntament, dins l’ anunci de
licitació de referència, mitjançant el qual es convocava per al dia 2/05/2019 a les 10.30 h del matí la Mesa de
Contractació d’ obertura dels sobres/arxius electrònics UNICS tractantse d’ un procediment, d’ acord amb la
clàusula 6.1 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte, a través de mitjans
electrònics a realitzar a través de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya de les
proposicions presentades els quals havien d’ incloure la documentació administrativa i la proposició seguint el
model de l’annex I del plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte
corresponent al lot per al qual es concorre.
5. En data 2 de maig de 2019 es convocà la Mesa de contractació – en acte públic per a l’ obertura del
sobre/arxiu electrònic UNIC de la única proposició presentada en aquesta licitació adoptantse els acords que
es transcriuen literalment a continuació:

“PRIMER. OBRIR L’ARXIU ELECTRONIC/SOBRE UNIC de les empreses que han presentat proposició per a
concórrer a la licitació dels 4 lots d’ aquest contracte dins del termini màxim establert, que son les empreses:
MEDIAMUSIC IMPORT SL, amb NIF B62647177 LOT 2 i LOT 3
KLOUSNER SL amb NIF B64145550 LOT 1
SEGON. ADMETRE A LA LICITACIÓ d’ aquest contracte a l’ empresa MEDIAMUSIC IMPORT SL, per als LOTS 2 I 3
condicionat a l’esmena en el termini dels 3 dies hàbils segúents a la recepció de l’ofici, referent a la declaració
de responsabilitat en quant a la condició especial d’execució del contracte de conformitat a la claùsula 17. 11
del PCAP i ADMETRE A LA LICITACIÓ d’ aquest contracte a l’ empresa KLOUSNER SL, per al LOT 1, condicionat
a l’esmena en el termini dels 3 dies hàbils segúents a la recepció de l’ofici de poder verificar l’actualitació
sol.licitada per l’empresa en relació a les dades inscrites al RELI, I QUANT A LA RESTA, AMBDUES EMPRESES, s’
ha considerat correcta la documentació relativa a la personalitat i capacitat que ha presentat dins la seva
proposició – presentada a través de mitjans electrònics com s’ exigia– COMPROVANT EN EL REGISTRE OFICIAL
DE LICITADORS I EMPRESES CLASSIFICADES QUE AQUESTA EMPRESA ESTA DEGUDAMENT CONSTITUIDA, EL
SIGNANT DE LA PROPOSICIÓ TÉ PODERS SUFICIENTS PER FORMULAR LES OFERTES PRESENTADES PER A
CADASCUN DELS LOTS D’ AQUEST CONTRACTE, GAUDEIX DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I
TÈCNICA O PROFESSIONAL EXIGIDA O EN EL SEU CAS DE LA CLASSIFICACIÓ CORRESPONENT I NO ES TROBA
INCURSA EN CAP PROHIBICIÓ PER CONTRACTAR, tot això d’ acord amb l’ exigit a la clàusula 9.2 del plec de
clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte.
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Examinada la documentació administrativa inclosa en l’ arxiu electrònic (SOBRE UNIC) de conformitat amb el
que preveu l’ article 159.4 d) de la LCSP) presentat per dites empreses, els membres integrants de la Mesa
adopten per unanimitat els següents acords:
TERCER. A l’efecte del que disposa l’article 159.4 de la LCSP f) in fine, es procedeix a continuació a examinar
les proposicions econòmiques d’ aquestes empreses per als quatre lots per als quals concorren, la qual ha de
seguir el model de l’ annex I del plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte
establert per al lot de què es tracti i s’ ha de valorar d’ acord amb els diversos criteris de valoració de les
ofertes – tots ells avaluables automàticament preestablerts a la clàusula 6.2 del plec de clàusules
administratives particulars regulador d’ aquest contracte, els quals tenen una ponderació màxima de 6 punts i
són diferents per a cadascun dels lots, obtenintse el resultat que hi figura a les proposicions que s’ adjunten a
aquesta acta com un annex 1 formant part íntegra d’ aquesta, donantse per reproduit aquí el seu contingut.
QUART. En tant per als lots 2 i 3 d’ aquest contracte només ha concorregut una empresa MEDIAMUSIC
IMPORT SL, amb NIF B62647177 i els termes de les seves ofertes formulades per a cada lot són clars, que no
requereixen últim examen pels serveis tècnics, i consegüentment, n’ han resultat les millors ofertes relació
qualitat preu per als 2 i 3 lots objecte d’ aquest contracte i a raó de les millores i compromisos formulats en la
seva proposició els quals, d’acord amb els plecs reguladors del contracte, han estat presos en consideració per
a la seva valoració, els membres decideixen realitzar en aquest moment la proposta d’ adjudicació d’ aquests
lots en favor de la seva proposició les millors ofertes formulades per aquests i requerirla perquè presenti la
documentació que es consideri pertinent amb caràcter previ a l’ adjudicació del contracte d’ acord amb l’
establert a la clàusula 6.1 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte. I en
relació a lot 1 d’ aquest contracte només ha concorregut una empresa KLOUSNER SL amb NIF B64145550 i els
termes de la seva oferta formulada per al lot 1 són clars, que no requereixen últim examen pels serveis tècnics,
i consegüentment, n’ han resultat les millors ofertes relació qualitat preu per a l’esmentat lot 1. AMBDUES
EMPRESES CONDICIONADES A LES ESMENES DE CONFORMITAT AMB L’ACORD 2 D’AQUESTA ACTA.
CINQUÈ. DECLARAR DESERT EL LOT 4, EN TANT EN QUANT NO S’HA PRESENTAT CAP PROPOSICIÓ PER
AQUEST LOT 4, i conseqüentment acordar l’obertura d’un procediment negociat sense publicitat per poder
adjudicar aquest lot, CONVIDANT A UN MÍNIM DE 3 EMPRESARIS.
SISÈ.TRAMETRE AQUESTA ACTA A TOTS ELS CANDIDATS I LICITADORS A EFECTES DE TRAMIT D’ AUDIÈNCIA I
DE REQUERIR A L’ EMPRESARI PROPOSAT A L’ ADJUDICACIO DELS LOTS 1,2, i 3 AIXÒ ÉS, A LES EMPRESES,
PERQUE PRESENTIN LA DOCUMENTACIÓ QUE NO CONSTI REFLECTIDA EN EL CERTIFICAT D’ INSCRIPCIO EN EL
REGISTRE CORRESPONENT (RELI O ROLECE) AIXÍ COM AQUELLA ALTRA ACREDITATIVA QUE DISPOSA DELS
MITJANS COMPROMESOS, EN EL SEU CAS.
SETÈ. Feta la lectura en veu alta de les ofertes admeses en aquesta licitació per als tres lots en què s’ha dividit
el seu objecte, TRASLLADAR el contingut d’ aquestes al Servei tècnic municipal corresponent, perquè emeti
informe relatiu a la seva valoració, segons els criteris ùnics automàtics establerts en la clàusula 6.2 del plec de
clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte, tots ells ponderables de forma automàtica
per l’aplicació de les fórmules i paràmetres que també s’hi assenyalen.
VUITÈ; PUBLICAR la present acta al perfil del contractant de l’Ajuntament de Badalona i adjuntar annexasdes
les ofertes presentades.
Cap dels assistents a la sessió formula objeccions en contra de la lectura i les decisions proclamades per la
Mesa ni l’acte públic realitzat.”
6. En la mateixa data (02/05/2019) es publicà en el Perfil de contractant de l’ Ajuntament l’ acta de la sessió de
la Mesa de contractació els acords de la qual s’han transcrit en l’ antecedent precedent als efectes del tràmit
d’una banda, d’esmena dels tres dies hàbils per tal d’esmenar formalment la documentació esmentada abans,
atès que la proposta d’adjudicació quedava condicionada a aquestes esmenes, i per tant, de la presentació de la
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documentació corresponent, en el seu cas una vegada subsanada, per part de les empreses proposades a l’
adjudicació dels cadascun dels lots en què es dividí l’ objecte d’ aquest contracte així com també el contingut
de la seva pròpia oferta formulada per ambdós lots, menys el Lot 4 que va quedar desert pel falta de
presentacions d’ofertes.

7. En data 09/05/19 mitjançant Resolució de l’alcalde es va Declarar desert – per manca de
presentació de proposicions la licitació encetada per part de l’ Ajuntament de Badalona per a
adjudicar – mitjançant procediment simplificat abreujat el contracte dels serveis
per a l’organització de la Cursa Popular Ciutat de Badalona (Cursa del Dimoni), dividit en els 4
lots següents, en concret el LOT 4: Prestació del servei de lloguer de lavabos portàtils,
amb el servei d’instal·lació i retirada de les cabines un cop finalitzada l’activitat, segons
proposta de la Mesa de Contractació de data 2/05/2019.

8. En data 8 de maig de 2019, transcorregut el termini d’ audiència atorgat sense que s’ hagi presentat cap
al·legació, un cop comprovada la inscripció en el RELI o ROLECE de l’ empresa proposada a l’ adjudicació de
cada lot d’ aquest contracte, i incorporat en l’ expedient els documents comptables A de data 09/05/2019 per
imports de 5.279,14 euros (lot 1), 1.710,00 euros (lot 2) i 1.197,00 euros ( lot 3 )amb els números d’ operacions
12019000016653, 12019000016651 i 12019000016654 amb càrrec a les partides pressupostàries número
11121058341222799, 11121058341220300 i 11121058341222799 del pressupost municipal vigent respectivament
per als lots a què s’ha fet referència, i que aquests imports corresponen a la despesa que s’ estima que se’n
derivarà de l’ execució dels lots d’ aquest contracte per enguany, l’ expedient es sotmet per a la seva
fiscalització prèvia a l’ Intervenció Municipal d’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient de contractació de referència ha estat informat
favorablement per l’ interventor general en data 14 de maig de 2019.

Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, RESOLC:
.
Fonaments jurídics
1. Per a l’adjudicació d’aquest contracte, s’han complert els tràmits previstos en relació al procediment obert
simplificat abreujat, d’acord amb l’ article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic ( en endavant, LCSP), i el que estableix el RD 817/2009, de 8 de maig.
2. A la vista de la tramitació assenyalada en els antecedents d’ aquest document, s’escau endegar els tràmits
administratius per a l’adjudicació dels 4 lots d’aquest contracte que estableix la LCSP i el Reglament de
desenvolupament de la Llei de contractes del sector públic, amb les corresponents operacions pressupostàries
d’autorització i disposició de la despesa, en el seu cas, que preceptuen el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (RDLEG 2/2004, de 5 de març) i el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa.
3. En aquest sentit, l’ empreses proposades a l’adjudicació dels Lots 1, 2 i 3 d’ aquest contracte son KLOUSNER
SL amb NIF B64145550 LOT 1 i l’empresa MEDIAMUSIC IMPORT SL, amb NIF B62647177 LOT 2 i 3: han acreditat
la seva capacitat i solvència per a contractar amb la Corporació i ha aportat la documentació requerida de
conformitat amb el que disposa la clàusula 6.1 del Plec de clàusules administratives particulars regulador d’
aquest contracte en compliment de l’article 150.2 de la LCSP.

4. Quant al finançament d’ aquest contracte, es reitera allò exposat en l’ antecedent 7 d’ aquest document.
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5. 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 de sotmetre per a la seva fiscalització prèvia a l’ Intervenció
municipal.
6. D’acord amb el cartipàs municipal vigent, l’ òrgan competent per resoldre aquest expedient és el segon
tinent d’ alcalde, regidor de l’ Ambit de Govern i Territori, per delegació de l’alcalde segons Resolució de data
25 de juny de 2018.
7.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 proposo al segon tinent d’
alcalde, regidor de l’ Ambit de Govern i Territori, l’adopció dels següents acords per a la seva ulterior
resolució, si s’escau:

PRIMER. ADJUDICAR els 3 lots dels 4 lots en què s’ha dividit l’ objecte del contracte relatiu de serveis per a la
realització de la Cursa Popular Ciutat de Badalona (Cursa del Dimoni), a favor de les proposicions presentades
i admeses per aquests tres lots, en concret Lots 1, 2 i 3 d’ aquest contracte son KLOUSNER SL amb NIF
B64145550 LOT 1 i l’empresa MEDIAMUSIC IMPORT SL, amb NIF B62647177 LOT 2 i 3 , resultant les seves
ofertes la millor per aquests lots en tant els termes de la seva oferta són clars, que no requereixen últim
examen pels serveis tècnics, i consegüentment, n’ ha resultat la seva oferta la millor oferta relació
qualitatpreu, i a raó de les millores i compromisos formulats en la seva proposició els quals, d’acord amb els
plecs reguladors del contracte, han estat presos en consideració per a la seva valoració, i són els següents:

PER AL LOT 1 D’ AQUEST CONTRACTE, l’ objecte del qual el constitueix la Prestació del servei de controladors
(auxiliars de servei) amb tasques de control, seguretat i vigilància.





Oferta econòmica.............................. 7.821,72.euros IVA exclòs, la qual es desglossa per conceptes de la
següent manera:
68 Auxiliars x 4,5 hores de servei.....................................6.636,5. euros
2 Caps d’Equip x 9,5 hores de servei .....................................775,5. euros
1 coordinador x 14,5 hores de servei.....................................409,72. euros

 L’ import de l’ IVA d’ aplicació al tipus del 21% és de ......................... 1.642,56. euros
PER AL LOT 2 D’ AQUEST CONTRACTE, l’ objecte del qual el constitueix laPrestació del servei de lloguer,
muntatge i desmuntatge de 18 carpes.


18 carpes (3x3)...................................................1.080.euros



L’ import de l’ IVA d’ aplicació al tipus del 21% és de .........................226,80.euros
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PER AL LOT 3 D’ AQUEST CONTRACTE, l’ objecte del qual el constitueix la Prestació d’un servei especial de
lloguer, muntatge i desmuntatge de megafonia amb locutor.

Oferta econòmica...........................… 900. euros IVA exclòs, la qual es desglossa per conceptes de la següent
manera:
Per a l’escenari de la cursa:
Equip de so de 3000w amb 2 altaveus, un SUB per a l’escenari i un monitor per a
l’escenari...................................................200. euros
Pel control de tot l’equip de so:
1 cabina amb 2 CD’S..................................................20. euros
2 entrades de pendrive..................................................10.euros
3 entrades de micro..................................................10. euros
Ubicat a la Rambla. Uns 100 metres aproximadament més endavant de la sortida de la cursa.
Equip de so de 2800w amb 4 altaveus penjats amb estructura de TRUSS de 12 metres i 2 grand
suports..................................................200. euros
Ubicat a la mateixa sortida de la cursa.
Equip de so de 1000w amb un micro sense cables..................................................10. euros
2 tècnics de so. Pel muntatge i desmuntatge i control de tot l’equip de so...................................................150.
euros
1 presentador. Per a l’ambientació de l’activitat, comunicació dels resultats, informació general de la
cursa.....................................................150. euros
Tot el cablejat necessari pel muntatge dels equips...................................................50.euros
Transport de tot el material...................................................100. euros


L’ import de l’ IVA d’ aplicació al tipus del 21% és de .........................189.euros

SEGON. ATENDRE la despesa que s’ estima que se’n derivi de l’ execució d’ aquests lots – imputable en la seva
totalitat a l’ exercici 2019 per un import total de 8187,04 euros (IVA inclòs), de 5.279,14 euros (lot 1), 1.710,00
euros (lot 2) i 1.197,00 euros ( lot 3 )amb els números d’ operacions 12019000016653, 12019000016651 i
12019000016654 amb càrrec a les partides pressupostàries número 11121058341222799, 11121058341220300 i
11121058341222799 del pressupost municipal vigent respectivament per als lots a què s’ha fet referència.
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a tots els candidats i licitadors amb els detalls de recursos que poden
interposar així com també al cap de Serveis d’Esports i als Departaments de Tresoreria i Intervenció
Municipals.
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QUART. REQUERIR a les empreses KLOUSNER SL amb NIF B64145550 LOT 1 i l’empresa MEDIAMUSIC IMPORT
SL, amb NIF B62647177 LOT 2 i 3 perquè signi l’ acceptació de la resolució d’ adjudicació als efectes exposats en
l’ article 159.6 g) de la LCSP.
CINQUÈ. PUBLICAR l’adjudicació d’aquest contracte així com també la seva formalització al Perfil de
contractant d’aquesta corporació.
SISÈ. Contra els actes dictats en el decurs d’aquest procediment de contractació, els interessats podran deduir
els recursos ordinaris establerts en la legislació de procediment administratiu i tanmateix el recurs contenciós
administratiu

RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, RESOLC d’acord amb la proposta precedent,
i disposo que es notifiqui als interessats amb la relació de recursos que es poden interposar i es comuniqui
aquesta proposta als departaments a què s’ha fet referència, per al seu coneixement i efectes.

.
Signatures:

ALEJANDRO PASTOR LOPEZ, ALCALDE, 17/05/2019

Número de resolució: 2019002879
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