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Ref. Addic. Exp Dep.
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2019/00027472F
Departament Central de Contractació
Servei per al desenvolupament del Connect'Art, Fira de joves creadors/es de Badalona

INFORME JURÍDIC

Identificació de l’expedient
Tipus de document:

Informe que acompanya el plec de prescripcions tècniques i el plec de
clàusules administratives particulars que es proposen per a regir el
contracte de serveis pel desenvolupament del Connect’Art, Fira de
joves creadors/es de Badalona per als anys 2019 i 2020 o posteriors
anualitats cas que els tramits licitatoris no s’ haguessin conclós abans
del dia 30/11/2019 d’ acord amb l’ exposat a la clàusula 4 del darrer
plec esmentat

Durada del contracte:

2 anys a comptar de la signatura d’ acceptació pel contractista de la
resolució d’ adjudicació, essent operatiu el dia 30/11/2019 (per a l’
anualitat 2019) i el darrer dissabte del mes de novembre o el primer
del mes de desembre per a l’ anualitat 2020, sense possibilitat de
pròrroga, sens perjudici d’ allò exposat al quadre anterior

Valor estimat del contracte:

28.500,00 euros (IVA exclòs al tipus del 21%) import comprensiu del
valor base d’ aquest contracte atenent la seva durada inicial establerta
en dos anys.

Pressupost base de licitació:

34.485,00 € (a raó de 28.500,00 € el valor base del contracte i 5.985,00 €
en concepte d’ IVA al tipus del 21% vigent)

Procediment:

Obert Simplificat abreujat

Tramitació:

Ordinària

Òrgan al qual s’adreça:

Intervenció municipal

Expedient:

2019/00028360K

Antecedents
1.- En data 30 d’octubre de 2019 es va acabar de recopilar per part del Departament Central de Contractació la
següent documentació tècnica, provinent del Servei d’ Esports i Joventut d’ aquesta corporació:
- Informe tècnic de motivació emès pel cap del Servei d’ Esports i Joventut en data 28 d’ octubre de 2019 en què es
justifica per part de l’ esmentat Servei municipal, entre d’ altres, la necessitat d’ iniciar el procediment administratiu
que s’ escaigui en ares a adjudicar un contracte de serveis pel desenvolupament del Connect’Art, Fira de joves
creadors/es de Badalona per als anys 2019 i 2020.
- Plec de prescripcions tècniques particulars – datat del mateix dia- emès pel cap abans referenciat on es fixen les
condicions en què s’ han de prestar els serveis descrits, entre d’ altres.
- Informe tècnic complementari emès pel cap del Servei d’ Esports i Joventut en data 30 d’ octubre de 2019 a
requeriment del Departament Central de Contractació per tal d’ aclarir determinats aspectes entorn aquesta
licitació que s’ insta tramitar.
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- Resolució d’ incoació d’ aquest expedient administratiu per tal d’adjudicar el contracte de referència signada en
data 30 d’ octubre de 2019 per la 1a tinenta d’ alcalde, regidora de l’ Ambit de drets socials i feminismes.
- Document comptable RC – datat del dia 28/10/2019 - que ha de servir per atendre la despesa que s’ estima que se’n
derivi de la prestació dels serveis objecte d’ aquest contracte per a l’ any 2019, per import de 17.242,50 euros (IVA
inclòs), equivalent al pressupost base de licitació anual establert per aquest contracte, amb càrrec a la partida
pressupostària número 11153000-3265-22799 «Altres treballs realitzats per altres empreses» del pressupost
municipal vigent, amb número d’ operació 12019000039005.
2.- De l’ expedient així format juntament amb el plec de clàusules administratives particulars que es proposa per
regir aquest contracte i l’ informe jurídic que acompanyava l’ esmentat plec – ambdós documents datats del dia
30/10/2019 - se’n va donar tramesa als Departaments de Secretaria General i Intervenció Municipal per a l’ emissió
dels seus preceptius informes previs en compliment del que preveu la disposició addicional tercera, punt vuitè de la
LCSP .
3.- Essent informat favorablement en data 31/10/2019 l’ expedient de referència per la secretaria accidental segons
Resol. De data 20/06/2019, se’n va donar tramesa el mateix dia al Departament d’ Intervenció Municipal emetent l’
interventor general un informe en data 05/11/2019 del següent tenor literal:

« Defectes a esmenar en matèria de tramitació administrativa.
Manca signatura al document comptable RC d’ import 17242,5 €.
S’ ha de clarificar l’ òrgan competent per la contractació. Tot i que hi ha tràmits realitzats per la 1a Tinença d’
Alcaldia s’ indica en alguns documents que l’òrgan competent és el 3r Tinent d’ Alcaldia.»
4.- Esmenats - en l’ expedient - els defectes detectats per l’ interventor a què es refereix l’ informe abans transcrit i
no afectant aquests a matèria objecte de l’ informe de secretaria, es confecciona un nou plec de clàusules
administratives particulars i un nou informe jurídic que acompanya l’ esmentat plec en data d’ avui en què l’únic
canvi introduit és l’òrgan competent per resoldre l’ expedient havent estat aclarit aquest extrem per part del
Departament tècnic promotor del contracte mitjançant correu electrònic de data 06/11/2019 que obra en l’
expedient administratiu corresponent del qual se n’ ha de donar trasllat al Departament d’ Intervenció a l’empara d’
allò previst en el darrer antecedent d’ aquest document. Quant a la signatura del document comptable RC, cal posar
de manifest que es va produir el mateix dia que l’interventor emetia el seu informe de requeriment d’ esmena,
segons consta acreditat documentalment en l’ expedient de referència.
5.- La necessitat de dur a terme aquesta contractació es justifica, amb els termes establerts en la documentació
tècnica a què s’ha fet referència en el primer punt d’ aquest document, en el fet que s’ han de donar resposta a un
conjunt de demandes i necessitats del col·lectiu juvenil de la ciutat i continuar oferint serveis orientats a l’
emancipació i al foment de l’ emprenedoria cultural i artística, el que constitueix un dels objectiu de les Polítiques
de Joventut i l’ Ajuntament no disposa dels mitjans personals ni materials adequats ni suficients per prestar-los amb
recursos propis i correspon a l’ esmentat Servei tècnic municipal ateses les seves competències promoure aquesta
tipologia de contractacions de conformitat amb el que es preveu a la prescripció 2 del plec de prescripcions
tècniques particulars regulador d’ aquest contracte.
6.- La lletrada sotasignant ha elaborat en data d’ avui el plec de clàusules administratives particulars que proposa
per regir el contracte de serveis descrit, havent-se justificat la conveniència de no dividir el seu objecte en lots
mitjançant informe tecnic complementari de data 30/10/2019, per tal d’ adjudicar-lo mitjançant procediment obert
simplificat abreujat i tramitació ordinària a l’ empara de les previsions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (en endavant, LCSP) així com el present informe jurídic que l’ acompanya. En ambdos
documents s’ ha esmenat l’òrgan competent per resoldre’l, essent el correcte la 1a tinent d’ alcaldia, regidora de l’
Ambit de Drets Socials i Feministes, trobant-se adscrita l’ Area d’ Infància i Joventut, a l’ esmentat Ambit .
7.- L’ objecte del contracte el constitueix, d’ acord amb l’ exposat, la prestació dels serveis pel desenvolupament del
Connect’Art, Fira de joves creadors/es de Badalona per als anys 2019 i 2020 sens perjudici d’ allò exposat al punt
següent d’acord amb les condicions establertes en el Plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest
contracte, considerant com a possibles/potencials emplaçaments el Passeig Marítim o la Plaça Pompeu Fabra,
ubicacions on la fira s’ ha desenvolupat de forma exitosa en passades edicions.
No s’ ha considerat convenient dividir l’objecte d’ aquest contracte en lots pels motius que s’ indiquen en l’ informe
tècnic complementari del cap del Servei d’ Esports i Joventut de data 30/10/2019.
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8.- La durada d’ aquest contracte s’ estableix en dos anys a comptar de la signatura d’ acceptació pel contractista de
la resolució d’ adjudicació, essent operatiu el dia 30/11/2019 i el dissabte del darrer cap de setmana del mes de
novembre o el primer del mes de desembre de l’ anualitat 2020 amb els termes exposats en la documentació tècnica
que obra en l’ expedient, sempre subjecte a possibles modificacions que la mateixa naturalesa de la fira pot
ocasionar (per condicions metereològiques adverses, etc) en qualsevol de les anualitats, sense possibilitat de
pròrroga .

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 aquests plecs i en els plecs de condicions tècniques, 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 Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques, essent operatiu aquest contracte, cas de no poder-se concluir abans del dia
30/11/2019, per a la fira de l’ any 2020 i 2021 en les dates que es determinin pel responsable del contracte (darrer
cap de setmana del mes de novembre o el primer del mes de desembre de l’ anualitat de què es tracti).
9.- El valor estimat del contracte és de 28.500,00 euros (IVA exclòs al tipus del 21%) import comprensiu del valor
base d’ aquest contracte atenent la seva durada inicial establerta en dos anys.
En el mètode per calcular el valor estimat anual d’ aquest contracte s’ han tingut en compte els conceptes o preus
actuals de mercat per aquests tipus de serveis a què es refereix la prescripció 8 del plec de prescripcions tècniques
particulars que es proposa per regir aquest contracte, això és, a més dels costos directes i indirectes que es deriven
de l’ execució material dels serveis objecte del contracte, el benefici industrial, d’ acord amb allò previst en l’ article
101.2 de la LCSP.

L’ elecció del mètode de càlcul de l’ esmentat import no s’ ha efectuat amb intenció de sostreure el contracte
de les normes d’ adjudicació que corresponguin.
Tot això de conformitat amb els articles 99.2, 101.5 i 116.2 de la Llei de contractes del sector públic.
10.- El pressupost base de licitació és de 34.485,00 € (a raó de 28.500,00 € el valor base del contracte i 5.985,00 € en
concepte d’ IVA al tipus del 21% vigent)
Els càlculs que s’ han efectuat per a l’ obtenció d’ aquests imports globals amb els diversos conceptes que integren el
preu global d’ aquest contracte i el seu corresponent desglós hi figuren a la prescripció 8 del plec de prescripcions
tècniques particulars que es proposa per regir aquest contracte.
Aquests imports comprenen la totalitat del contracte i totes les despeses i costos accessoris exigits per la legislació
vigent que resulten d’ aplicació.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, IVA exclòs, establert per
aquest contracte seguint el model de proposició econòmica de l’annex I del plec de clàusules administratives
particulars regulador d’ aquest contracte, això és, incloent el desglós per preus unitaris de cada tipologia de
prestació, indicant-ne en qualsevol cas l’IVA a aplicar com a partida independent.
Tot i que per al càlcul de la millor oferta presentada per aquesta licitació es prengui en consideració el pressupost
total ofert pel candidat, el sistema de determinació de preus del contracte és per preus unitaris de manera que l’
Ajuntament només satisfarà al contractista pels serveis efectivament prestats amb la limitació del pressupost base
de licitació establert per aquest contracte.
11.- El finançament de la despesa que se’n derivi d’ aquest contracte per a l’ any 2019, la qual s’ estima en 17.242,50
euros, import coincident amb el pressupost base de licitació anual IVA inclòs establert per aquest contracte, s’ haurà
d’ atendre amb càrrec a la partida pressupostària número 11153000-3265-22799 «Altres treballs realitzats per altres
empreses» del pressupost municipal vigent, amb número d’ operació 12019000039005.
Quant a la despesa que se’n pugui derivar per a les futures anualitats que comprengui la seva execució (2020),
restarà sotmesa a la condició suspensiva de l’ existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals
corresponents a dites futures anualitats per atendre el seu pagament.

12.- De l’ expedient així format se n’ ha de donar trasllat a l’ Intervenció Municipal per a l’ emissió del seu preceptiu
informe previ en compliment del que preveu la disposició addicional tercera, punt vuitè de la LCSP, un cop
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esmenats els defectes i/o mancances detectats per l’interventor general als quals feia referència en el seu informe
de data 05/11/2019.

Fonaments jurídics
1. El contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis i es subjecta a les regulacions de la LCSP i la
normativa de desenvolupament. Les qüestions no previstes en aquest plec, en el plec de prescripcions tècniques
particulars regulador d’ aquest contracte i documentació complementària – documents que tenen naturalesa
contractual - es regulen per la LCSP en allò que tingui caràcter bàsic o no hi hagi altre regulació expressa.
2. El tipus de licitació del contracte és el que s’assenyala en el Plec de clàusules administratives particulars que es
proposa per regir aquest contracte.
3. L’òrgan de contractació és la 1a tinent d’ alcalde, regidora de l’ Ambit de Drets Socials i Feminismes al qual es
troba adscrita l’ Area d’ Infancia i Joventut i l’interlocutor per aquest contracte és el Departament Central de
Contractació, adscrit al Servei de Contractació, telèfon 93 4832651, correu electrònic centralcontractacio@badalona.cat i adreça a carrer Francesc Layret, números 86-90, 2a planta, 08911 Badalona.
4.L’accés al perfil de contractant de l’Ajuntament, on constarà inserida tota la informació i documentació referents a
aquest expedient de contractació, es realitza per internet a través de la Plataforma Electrònica de Contractació
Pública
de
la
Generalitat
de
Catalunya,
a
l’enllaç
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCn&idCap=1678535.
5. L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària.
6.El present procediment es durà a terme a través de mitjans electrònics, per la qual cosa les ofertes dels licitadors
es presentaran en el seu format a través de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.
7. El procediment d’adjudicació és el procediment obert simplificat abreujat previst a l’article 159.6 de la LCSP de
manera que qualsevol empresari interessat que compleixi els requisits de capacitat indicats en la clàusula 7 del plec
de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte hi podrà concórrer presentant-hi una
proposició, excloent-se qualsevol mena de negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
8. Sens perjudici de la previsió de l’article 140.4 de la LCSP en virtut de la qual les circumstàncies relatives a la
capacitat, solvència i no trobar-se en causa de prohibició de contractar han de concórrer en la data final de
presentació d’ofertes i mantenir-se en el moment de formalització o perfecció del contracte, cal significar que en
aquesta tipologia de procediment (procediment obert simplificat); serveis amb valor estimat inferior a 35.000 euros i
d’ acord amb el que preveu l’article 159.6 b) de la LCSP, s’ eximeix als licitadors de l’ acreditació de la solvència
econòmica i financera i tècnica i professional.
En aquest procediment és obligatòria la presentació del certificat d’inscripció de l’empresa licitadora en el Registre
Electrònic d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya i/o en el Registre Oficial de licitadors i
empreses classificades del Sector Públic (ROLECE) de l’Estat, d’acord amb la previsió de la Disposició Transitòria
tercera LCSP. En aquest sentit, en el cas del ROLECE, també es podrà acreditar la sol·licitud d’inscripció en tràmit,
d’acord amb la Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estado, de 24 de setembre de 2018.
La data màxima de la inscripció en el registre corresponent o, en el seu defecte, i només en el ROLECE, de la
sol·licitud d’inscripció, és la data final de presentació de proposicions en el procediment de licitació.
9. La convocatòria de la licitació es farà mitjançant publicació de l’anunci en el Perfil de contractant d’ aquest
Ajuntament.
10.De conformitat amb el que preveu l’ article 326.1 de la LCSP «En els procediments a què es refereix l’ article 159.6
serà igualment potestativa la constitució de la Mesa».
11. A l’ expedient s’acompanya el Plec de clàusules administratives particulars, elaborat per 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 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
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s’oposi a la legislació bàsica estatal de contractació pública i a la nova normativa comunitària en matèria de
contractació.
12. D’acord amb el que preveu la disposició addicional tercera, punt vuitè de la LCSP, 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, el qual ha estat emès favorablement en data 31/10/2019 i de l’
interventor municipal.
13. 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.
CONCLUSIÓ
Per tot l’ exposat, la lletrada sotasignat, salvant un altre criteri millor fonamentat en dret, considera que el Plec de
clàusules administratives particulars adjuntes, i l’expedient de contractació conformat resulten conformes a dret.

En el moment d’ emetre’s aquest document, l’ òrgan competent per resoldre aquest expedient és la 1a tinent d’
alcalde, regidora de l’ Ambit de Drets Socials i Feminismes al qual es troba adscrita l’ Area d’ Infancia i Joventut, per
delegació de l’ alcaldia segons Resol. 23/07/2019.

CRISTINA SANTIAGO RODRIGUEZ, Tècnica superior dret,
07/11/2019

JOSEP DURAN VAZQUEZ, Cap de Servei, 07/11/2019
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