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ACT A NÚM. 1 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC
EL 25/01/2021
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el vint-i-cinc de gener de dos mil vint-i-u, a la una del
migdia, es reuneix de forma telemàtica, en virtut del previst per l'article 46.3 de la Llei
7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, a l’objecte de celebrar
sessió ordinària corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del
Sr. JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA, 1R. Tinent d’Alcalde.
Hi concorren:
Juan Carlos Jerez Antequera
Sergio Morales Diaz
Laura Seijo Elvira
Núria Moreno Romero
Miquel Angel Vadell Torres
M. Luisa Merchán Cienfuegos
Elizabet Ruíz Moreno
Anna Villarreal Pascual

1r. Tinent d’Alcalde
2n. Tinent d’Alcalde
3r. Tinent d’Alcalde
4t. Tinent d’Alcalde
5è. Tinent d’Alcalde
6è. Tinent d’Alcalde
7è. Tinent d’Alcalde
8è. Tinent d’Alcalde

Excusa la seva assistència:
En David Bote Paz

Alcalde

Assistits de la Secretària General accidental senyora M. Lluïsa Guañabens
Casarramona, que certifica.
Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit.
L’ordre del dia de la sessió actual és el següent:
1.

2.

Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el
28/12/2020
DESPATX OFICIAL
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CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Gestió Econòmica3.

Segona Addenda al Conveni per a la concessió d’un Ajut reintegrable a favor de
la Fundació Unió de Cooperadors.
-Servei de Compres i Contractacions-

4.

Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa ELECTRICITAT BOQUET
SL, pel contracte del servei de manteniment de les instal·lacions de lampisteria
en edificis municipals, per un import de 21.829,18€, GTM 3215/2019.

5.

Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa TECNIFRED I CLIMA, SL,
pel contracte del servei de manteniment de la climatització en equipaments
municipals en edificis unicipals, per un import de 23.397,13€, GTM 33098/201 9
.

6.

Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa ELECTRICITAT BOQUET
SL, pel contracte del servei de manteniment de les instal·lacions d’electricitat en
edificis municipals, per un import de 15.711,53€, GTM 3210/2019.

7.

Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa ESTUDIS I SERVEIS
TEATRALS ARTÍSTICS I DE REPRESENTACIÓ SCP, pel contracte del servei
de docència de les arts escèniques, per un import de 42.227,17€, GTM
19360/2019.

8.

Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa MAGMACULTURA SL, per
contracte del servei d’atenció al públic i la gestió i/o execució del programa
d’activitats didàctiques i de difusió patrimonial i execució del programa de rutes i
visites turístiques guiades, per un import de 10.989,43€, GTM 30846/2019.

9.

Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa CONSTRUTONI PONCE
SLU, pel contracte de l’acord marc pel manteniment correctiu en els
equipaments municipals, per un import de 44.856,32€, GTM 17526/2019

10.

Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa FUNDACIÓ PERE
TARRÉS, pel contracte de servei de monitoratge per al suport a l’estudi, d’acord
amb el Pla educatiu d’entorn, per un import de 27.682,17€, GTM 26938/2019

11.

Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa EMERGENCIES SETMIL
SL, pel contracte del servei de monitors i socorristes de la Piscina Municipal de
Mataró, per un import de 25.578,29€, GTM 31235/2019.

12.

Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa ELECTRICITAT BOQUET
SL, pel contracte del servei de manteniment de l’enllumenat públic, per un
import de 21.108,59€, GTM 4125/2019.
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13.

Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa Serveis a les Persones
Encís, SCCL, actualment anomenada INCOOP,SCCL., pel contracte del servei
de gestió i dinamització del Centre Cívic Espai Gatassa de Mataró, per un
import de 23.086,39€, GTM 5076/2019.

14.

Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa VIALITAT I SERVEIS SLU,
pel contracte del Projecte executiu de reforma del Café Nou, per un import de
37.570,10€, GTM 19137/2019.

15.

Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa CIVIL STONE SL, pel
contracte del Projecte Executiu d´Adequació de la planta baixa de l´edifici de
La Presó per activar el seu ús com a Nou Espai de les Arts – Fase 1, per un
import de 3.099,89€, GTM 3801/2019

16.

Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa VIALITAT I SERVEIS SLU,
pel contracte del Projecte de Construcció de pista polivalent coberta per a
usos esportius i cívics al barri de Cerdanyola. Mataró, per un import de
12.410,15€, GTM 3825/2019.
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

17.

Aprovació del Pla de Contingència de l'Ajuntament de Mataró.

PRECS I PREGUNTES
Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió
pública.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL
-Servei de Relacions laborals i Assistència Jurídica18.

Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici
concurrent del lloc de treball principal presentada per F.O.R.

19.

Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici
concurrent del lloc de treball principal presentada per D.N.P.

l’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’Ordre
del Dia.

3

1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el 28/01/2020.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (8).

2 – En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.
CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Gestió Econòmica3.
SEGONA ADDENDA AL CONVENI PER A L A CONCESSIÓ DUN AJUT
REINTEGRABLE A FAVOR DE LA FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
Atès que el 27 de març de 2015, l’Ajuntament de Mataró i la Fundació Unió de
Cooperadors de Mataró (FUC) van signar un conveni per la concessió d’un ajut
econòmic reintegrable a favor de la FUC per un import de 90.000€. Aquest conveni
va ser aprovat mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 2466/2015 de 27 de març.
En aquest conveni es va acordar, entre d’altres pactes, els següents:
 Primer - La concessió d’un ajut econòmic reintegrable a favor de la FUC per
un import màxim de 90.000 euros. Aquest ajut a retornar estarà destinat a
finançar les despeses de la FUC.
 Segon - La devolució de l’ajut s’ha de realitzar abans del 31 de desembre de
2019. Aquest ajut podrà materialitzar-se mitjançant transferències de diners a
la Fundació i/o mitjançant l’assumpció directe, per part de l’Ajuntament de
Mataró,de despeses que seran imputades a aquesta finalitat. En qualsevol
cas, el Patronat de la FUC aprovarà la concreció de les despeses.
 Quart – En l’hipotètic supòsit que la Fundació, transcorregut el termini, no
pugui retornar una part o la totalitat de l’ajut, l’Ajuntament ho cobrarà amb
càrrec als drets pendents de lliurar, per part de PUMSA, dels 80 metres
quadrats que a la Fundació li pertocarien, des de l’any 2006, per l’àmbit
d’actuació dels edificis de Camí Ral – Can Xammar.
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Posteriorment, i com a conseqüència que a data 31 de desembre de 2019, encara
restava pendent de disposar 51.937,79€ i la FUC no havia retornat la part disposada,
les parts acordaren signar l’Addenda al Conveni amb el següent pacte únic:
 Conforme als pactes primer i segon del conveni, aquesta addenda té per
objecte regular l’ajut econòmic reintegrable per un import màxim de 90.000
euros, dels quals la fundació ja ha disposat de 38.062,21€ i per tant, resta
pendent de disposar 51.937,79€ .En virtut d’aquesta addenda, l’Ajuntament de
Mataró atorga prorrogar un any més el termini de devolució i de disposició de
l’ajut, el qual, s’haurà de realitzar abans del 31 de desembre de 2020.
 Per les demés qüestions no previstes a l’addenda, s’aplicarà allò establert al
conveni principal.
Atès que està arribant el venciment de l’Addenda i la FUC ha dis posat de 38.062,21€
de l’ajut, per tant, segueix restant pendent de disposar 51.937,79€, i de retornar a
l’Ajuntament la part disposada, es fa palesa la necessitat de prorrogar l’ajut un any
més.
Atès que la FUC presenta escrit signat en data 16 de desembre de 2020, entrat a
l’ajuntament en data 21 de desembre de 2020, acompanyant certificació relativa a
l’acord de junta del seu Patronat, que tingué lloc el dia 18 de novembre de 2020, pel
qual s’aprova per unanimitat sol·licitar una pròrroga de l’ajut reintegrable per un any
més.
Considerant que la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró va ser constituïda a
l’any 2005 amb l’objectiu, entre d’altres, de fomentar l’economia social de Mataró i
projectar-la com a ciutat referent de l’economia social en l’àmbit català, estatal i
internacional.
Considerant que aquesta entitat és una unitat institucional pública dependent de
l’Ajuntament de Mataró, classificada dins del sector de les Societats no Financeres.
Vist l’informe emès pel servei de gestió econòmica, del qual la pròrroga sol·licitada no
tindrà repercussió en les arques municipal..
D’acord amb el disposat a la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, el Dec ret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual, s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de
Règim Local de Catalunya i demés normativa concordant.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2020 de 9 de juliol,
de delegació de competències, PROPOSO a la Junta de Govern Local, els següents
ACORDS:
1- Aprovar la minuta respecta del conveni regulador, “segona Addenda al Conveni

per a la concessió d’un Ajut reintegrable a favor de la Fundació Unió de
Cooperadors de Mataró pel Foment de l’Economia Social i la Rehabilitació
Urbana”, amb efectes retroactius a data 31 de desembre de 2020, com a
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conseqüència de la demora en la presentació de la sol·licitud per part de la
FUC. Tenint en compte que no hi ha interessos afectats per poder prendre
aquest acord amb efectes retroactius.
2- Notificar aquesta resolució a la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, per

tal de procedir a la signatura de l‘esmentada Addenda

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (8).

-Servei de Compres i Contractacions4.
APROVAR LA INDEMNITZACIÓ CORRESPONENT A L’EMPRESA
ELECTRICITAT BOQUET SL, PEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT
DE LES INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA EN EDIFICIS MUNICIPALS, PER UN
IMPORT DE 21.829,18€, GTM 3215/2019.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Antecedents
Primer. En data 31 d’agost de 2019 s’adjudica el contracte del servei de manteniment
de les instal·lacions de lampisteria en els edificis municipals a l’empresa Electricitat
Boquet SL per una durada de dos anys, amb la possibilitat de prorrogar-ho dos anys
més.
Segon. En data 18 de març es va publicar el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico
y social del COVID-19.
Tercer. L’article 34 de l’esmentat Real Decreto-ley, estableix mesures en matèria de
contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19. Preveu la
suspensió del contracte quan la seva execució no sigui possible com a conseqüència
del COVID-19 o de les mesures adoptades per l’Estat, les Comunitats Autònomes o l’
Administració Local per combatre-ho.
Quart. El Real Decreto-ley 8/2020 estableix que quan el contacte quedi en suspens
l’entitat adjudicadora haurà d’abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament
soferts durant el període de suspensió, sempre i quan quedin acreditats. Els danys
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i perjudicis pels quals el contractista podrà ser indemnitzat seran únicament els
següents:
-Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista al personal
adscrit amb data 14 de març de 2020 a l'execució ordinària del contracte, durant el
període de suspensió.
-Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de
suspensió del contracte.
-Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i
equips relatius al període de suspensió del contracte, sempre que el contractista
acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per altres finalitats diferents de
l'execució del contracte suspès.
-Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i
vinculades a l'objecte de el contracte que hagin estat subscrites pel contractista i
estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte.
En els contractes de serveis i subministrament de prestació successiva que hagin
quedat suspesos conforme al previst en aquest apartat, l’òrgan de contractació podrà
concedir a instància del contractista un abonament a compte de l’import estimat de la
indemnització que correspongui. L’abonament a compte es podrà realitzar en un sol
pagament o mitjançant pagament periòdics. Posteriorment, l’import avançat es
descomptarà de la liquidació del contracte.
No resultarà d’aplicació a les suspensions l’ article 208.2.a de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Cinquè. Per Decret d’Alcaldia núm. 2150/2020, de 20 de març, es van suspendre de
forma total o parcial aquells contractes de serveis i subministraments de tracte
successiu de l’Ajuntament i la resta del sector públic municipal que degut a les
circumstàncies actuals no es puguin prestar, i fins que aquesta prestació es pugui
reprendre.
Sisè.- En el mateix decret s’ordenava als tècnics responsables de cada contracte de
serveis i subministrament de tracte successiu l’aixecament d’una acta que signaran
conjuntament amb el contractista en la que es consignaran les circumstàncies que l’
han motivada i la situació de fet.
Setè. En data 28/03/2020 el responsable del contracte i el representant legal de
l’empresa adjudicatària del contracte, han aixecat acta en la que es posa de manifest
que al no ser possible realitzar la prestació des del 14 de març com a conseqüència
del Covid-19 i les mesures adoptades per l’Estat, les comunitats autònomes o
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l’Administració Local, s’ha hagut de suspendre de forma total la prestació del servei
de manteniment de les instal·lacions de lampisteria dels edificis municipals.
En la mateixa acta que es consignen les despeses que seran objecte d’indemnització
per part de l’Ajuntament. Els imports que consten a l’acta són provisionals, a l’espera
que l’adjudicatari acrediti les despeses un cop finalitzat el període de suspensió.
Vuitè. Aquesta acta es va aprovar per decret del Regidor Delegat d’Administració,
Bon Govern i Mobilitat núm. 3130/2020, de data 22 de maig.
Novè. En data 25 de maig de 2020 es va signar el Decret 3200/2020, d´aixecament
de la suspensió dels contractes de serveis amb motiu de la Covid-19.
Desè. L´empresa adjudicatària del contracte de manteniment de les instal·lacions de
lampisteria en els edificis municipals, Electricitat Boquet SL, ha facturat en concepte
de bestreta a càrrec de la indemnització l’import de 20.830,80€.
Onzè. En data 20 de juliol de 2020, l’empresa presenta per registre amb número
d’entrada 08121300082020026385, l’acreditació de danys i perjudicis indemnitzables
soferts durant el termini de suspensió del contracte.
Dotzè. En data 10 de novembre de 2020, la cap del Servei d’Equipaments
Municipals em et inform e en el que revisada la documentació aportada per
l’em presa ELECTRICITAT BOQUET SL, es considera que acredita
correctament les despeses que ascendeixen a 21.829,18€.

Fonaments de dret
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Decret d’ Alcaldia 2150/2020, de 20 de març, de suspensió de forma total o parcial
aquells contractes de serveis i subministraments de tracte successiu de l’Ajuntament i
la resta del sector públic municipal.
Decret del Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat núm. 3130/2020,
de data 22 de maig, que aprova l’acta de suspensió.
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta
de Govern Local el següent acord:
Primer. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa ELECTRICITAT
BOQUET SL per un import de 21.829,18€ d’acord amb la docum entació
presentada i l’informe de la cap del Servei d’Equipaments municipals.
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Segon. Abonar a l’empresa adjudicatària l’import de 998,38€, com a
conseqüència de la diferència entre l’im port facturat com bestreta i l’im port final
de la indemnització.
Tercer. Notificar la present resolució a l’empresa interessada”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

5.
APROVAR LA INDEMNITZACIÓ CORRESPONENT A L’EMPRESA
TECNIFRED I CLIMA, SL, PEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE
LA CLIMATITZACIÓ EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS EN EDIFICIS UNICIPALS,
PER UN IMPORT DE 23.397,13€, GTM 33098/2019.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Antecedents
Primer. En data 26 de febrer de 2018 s’adjudica per concurs públic el contracte de
manteniment de climatització en equipaments municipals a l’empresa Tecnifred i
Clima S.L. pel període de dos anys, amb la possibilitat de prorrogar-ho dos anys més.
Segon. En data 18 de març es va publicar el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico
y social del COVID-19.
Tercer. L’article 34 de l’esmentat Real Decreto-ley, estableix mesures en matèria de
contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19. Preveu la
suspensió del contracte quan la seva execució no sigui possible com a conseqüència
del COVID-19 o de les mesures adoptades per l’Estat, les Comunitats Autònomes o l’
Administració Local per combatre-ho.
Quart. El Real Decreto-ley 8/2020 estableix que quan el contacte quedi en suspens
l’entitat adjudicadora haurà d’abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament
soferts durant el període de suspensió, sempre i quan quedin acreditats. Els danys
i perjudicis pels quals el contractista podrà ser indemnitzat seran únicament els
següents:
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-Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista al personal
adscrit amb data 14 de març de 2020 a l'execució ordinària del contracte, durant el
període de suspensió.
-Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de
suspensió del contracte.
-Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i
equips relatius al període de suspensió del contracte, sempre que el contractista
acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per altres finalitats diferents de
l'execució del contracte suspès.
-Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i
vinculades a l'objecte de el contracte que hagin estat subscrites pel contractista i
estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte.
En els contractes de serveis i subministrament de prestació successiva que hagin
quedat suspesos conforme al previst en aquest apartat, l’òrgan de contractació podrà
concedir a instància del contractista un abonament a compte de l’import estimat de la
indemnització que correspongui. L’abonament a compte es podrà realitzar en un sol
pagament o mitjançant pagament periòdics. Posteriorment, l’import avançat es
descomptarà de la liquidació del contracte.
No resultarà d’aplicació a les suspensions l’ article 208.2.a de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Cinquè. Per Decret d’Alcaldia núm. 2150/2020, de 20 de març, es van suspendre de
forma total o parcial aquells contractes de serveis i subministraments de tracte
successiu de l’Ajuntament i la resta del sector públic municipal que degut a les
circumstàncies actuals no es puguin prestar, i fins que aquesta prestació es pugui
reprendre.
Sisè.- En el mateix decret s’ordenava als tècnics responsables de cada contracte de
serveis i subministrament de tracte successiu l’aixecament d’una acta que signaran
conjuntament amb el contractista en la que es consignaran les circumstàncies que l’
han motivada i la situació de fet.
Setè. En data 04/05/2020 el responsable del contracte i el representant legal de
l’empresa adjudicatària del contracte, han aixecat acta en la que es posa de manifest
que al no ser possible realitzar la prestació des del 14 de març com a conseqüència
del Covid-19 i les mesures adoptades per l’Estat, les comunitats autònomes o
l’Administració Local, s’ha hagut de suspendre de forma total la prestació del servei
de manteniment de les instal·lacions de climatització dels edificis municipals de
l’Ajuntament de Mataró.
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En la mateixa acta que es consignen les despeses que seran objecte d’indemnització
per part de l’Ajuntament. Els imports que consten a l’acta són provisionals, a l’espera
que l’adjudicatari acrediti les despeses un cop finalitzat el període de suspensió.
Vuitè. Aquesta acta es va aprovar per decret del Regidor Delegat d’Administració,
Bon Govern i Mobilitat núm. 3124/2020, de data 22 de maig.
Novè. En data 27 de maig de 2020 es va signar el Decret 3196/2020, d´aixecament
de la suspensió dels contractes de serveis amb motiu de la Covid-19.
Desè. L´ empresa adjudicatària del contracte de manteniment, Tecnifred i Clima S.L.,
ha facturat en concepte de bestreta a càrrec de la indemnització per import de
26.924,90 Euros.
Onzè. En data 17 de juliol de 2020, l’empresa presenta per registre amb número
d’entrada 08121300082020026030, l’acreditació de danys i perjudicis indemnitzables
soferts durant el termini de suspensió del contracte.
Dotzè. En data 9 de novembre de 2020, la cap del Servei d’Equipaments
Municipals em et inform e en el que revisada la documentació aportada per
l’em presa TECNIFRED I CLIMA SL, es considera que acredita correctam ent
les despeses que ascendeixen a 23.397,13€.

Fonaments de dret
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Decret d’ Alcaldia 2150/2020, de 20 de març, de suspensió de forma total o parcial
aquells contractes de serveis i subministraments de tracte successiu de l’Ajuntament i
la resta del sector públic municipal.
Decret del Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat núm. 3124/2020,
de data 22 de maig, que aprova l’acta de suspensió.
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta
de Govern Local el següent acord:
Primer. Aprovar la indemnització corresponent a l’em presa TECNIFRED I CLIMA
SL per un import de 23.397,13€ d’acord amb la documentació presentada i
l’informe de la cap del Servei d’Equipaments municipals.
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Segon. Sol·licitar a l’empresa l’abonament de l’import de 3.527,77€, com a
conseqüència de la diferència entre l’im port facturat com bestreta i l’im port final
de la indemnització.
Tercer. Notificar la present resolució a l’empresa interessada.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

6.
APROVAR LA INDEMNITZACIÓ CORRESPONENT A L’EMPRESA
ELECTRICITAT BOQUET SL, PEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT
DE LES INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT EN EDIFICIS MUNICIPALS, PER UN
IMPORT DE 15.711,53€, GTM 3210/2019.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Antecedents
Primer. En data 19 de setembre de 2019 s’adjudica el contracte del servei de
manteniment de les instal·lacions d’electricitat en edificis municipals a l’empresa
Electricitat Boquet SL per una durada de dos anys, amb la possibilitat de prorrogar-ho
dos anys més.
Segon. En data 18 de març es va publicar el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico
y social del COVID-19.
Tercer. L’article 34 de l’esmentat Real Decreto-ley, estableix mesures en matèria de
contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19. Preveu la
suspensió del contracte quan la seva execució no sigui possible com a conseqüència
del COVID-19 o de les mesures adoptades per l’Estat, les Comunitats Autònomes o l’
Administració Local per combatre-ho.
Quart. El Real Decreto-ley 8/2020 estableix que quan el contacte quedi en suspens
l’entitat adjudicadora haurà d’abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament
soferts durant el període de suspensió, sempre i quan quedin acreditats. Els danys
i perjudicis pels quals el contractista podrà ser indemnitzat seran únicament els
següents:
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-Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista al personal
adscrit amb data 14 de març de 2020 a l'execució ordinària del contracte, durant el
període de suspensió.
-Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de
suspensió del contracte.
-Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i
equips relatius al període de suspensió del contracte, sempre que el contractista
acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per altres finalitats diferents de
l'execució del contracte suspès.
-Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i
vinculades a l'objecte de el contracte que hagin estat subscrites pel contractista i
estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte.
En els contractes de serveis i subministrament de prestació successiva que hagin
quedat suspesos conforme al previst en aquest apartat, l’òrgan de contractació podrà
concedir a instància del contractista un abonament a compte de l’import estimat de la
indemnització que correspongui. L’abonament a compte es podrà realitzar en un sol
pagament o mitjançant pagament periòdics. Posteriorment, l’import avançat es
descomptarà de la liquidació del contracte.
No resultarà d’aplicació a les suspensions l’ article 208.2.a de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Cinquè. Per Decret d’Alcaldia núm. 2150/2020, de 20 de març, es van suspendre de
forma total o parcial aquells contractes de serveis i subministraments de tracte
successiu de l’Ajuntament i la resta del sector públic municipal que degut a les
circumstàncies actuals no es puguin prestar, i fins que aquesta prestació es pugui
reprendre.
Sisè.- En el mateix decret s’ordenava als tècnics responsables de cada contracte de
serveis i subministrament de tracte successiu l’aixecament d’una acta que signaran
conjuntament amb el contractista en la que es consignaran les circumstàncies que l’
han motivada i la situació de fet.
Setè. En data 28/03/2020 el responsable del contracte Miquel Coca Hidalgo i el
representant legal de l’empresa Josep Maria Pi Boquet, adjudicatària del contracte,
han aixecat acta en la que es posa de manifest que al no ser possible realitzar la
prestació des del 14 de març com a conseqüència del Covid-19 i les mesures
adoptades per l’Estat, les comunitats autònomes o l’Administració Local, s’ha hagut
de suspendre de forma total la prestació del servei manteniment de les instal·lacions
d’electricitat en edificis municipals.
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En la mateixa acta que es consignen les despeses que seran objecte d’indemnització
per part de l’Ajuntament. Els imports que consten a l’acta són provisionals, a l’espera
que l’adjudicatari acrediti les despeses un cop finalitzat el període de suspensió.
Vuitè. Aquesta acta es va aprovar per decret del Regidor Delegat d’Administració,
Bon Govern i Mobilitat núm. 3126/2020, de data 22 de maig.
Novè. En data 25 de maig de 2020 es va signar el Decret 3198/2020, d´aixecament
de la suspensió dels contractes de serveis amb motiu de la Covid-19.
Desè. L´empresa adjudicatària del contracte de manteniment de les instal·lacions de
lampisteria en els edificis municipals, Electricitat Boquet SL, ha facturat en concepte
de bestreta a càrrec de la indemnització l’import de 24.583,08€.
Onzè. En data 20 de juliol de 2020, l’empresa presenta per registre amb número
d’entrada 08121300082020026401, l’acreditació de danys i perjudicis indemnitzables
soferts durant el termini de suspensió del contracte.
Dotzè. En data 11 de novembre de 2020, la cap del Servei d’Equipaments
Municipals emet inform e en el que, revisada la documentació aportada per
l’em presa ELECTRICITAT BOQUET SL, es considera que acredita
correctament les despeses que ascendeixen a 15.711,53€.

Fonaments de dret

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Decret d’ Alcaldia 2150/2020, de 20 de març, de suspensió de forma total o parcial
aquells contractes de serveis i subministraments de tracte successiu de l’Ajuntament i
la resta del sector públic municipal.
Decret del Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat núm. 3126/2020,
de data 22 de maig, que aprova l’acta de suspensió.
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta
de Govern Local el següent acord:
Primer. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa ELECTRICITAT
BOQUET SL per un import de 15.711,53€ d’acord amb la docum entació
presentada i l’informe de la cap del Servei d’Equipaments municipals.
Segon. Sol·licitar a l’empresa l’abonament de l’import de 8.871,55€, com a
conseqüència de la diferència entre l’im port facturat com bestreta i l’im port final
de la indemnització.
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Tercer. Notificar la present resolució a l’empresa interessada.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

7.
APROVAR LA INDEMNITZACIÓ CORRESPONENT A L’EMPRESA
ESTUDIS I SERVEIS TEATRALS ARTÍSTICS I DE REPRESENTACIÓ SCP, PEL
CONTRACTE DEL SERVEI DE DOCÈNCIA DE LES ARTS ESCÈNIQUES, PER UN
IMPORT DE 42.227,17€, GTM 19360/2019.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Antecedents
Primer. En data 6 d´agost de 2019 s’adjudica el contracte del servei de docència de
les arts escèniques a l’empresa Estudis i Serveis Teatrals Artístics i de Representació
SCP pel període de dos anys, amb la possibilitat de prorrogar-ho dos anys més.
Segon. En data 18 de març es va publicar el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico
y social del COVID-19.
Tercer. L’article 34 de l’esmentat Real Decreto-ley, estableix mesures en matèria de
contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19. Preveu la
suspensió del contracte quan la seva execució no sigui possible com a conseqüència
del COVID-19 o de les mesures adoptades per l’Estat, les Comunitats Autònomes o l’
Administració Local per combatre-ho.
Quart. El Real Decreto-ley 8/2020 estableix que quan el contacte quedi en suspens
l’entitat adjudicadora haurà d’abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament
soferts durant el període de suspensió, sempre i quan quedin acreditats. Els danys
i perjudicis pels quals el contractista podrà ser indemnitzat seran únicament els
següents:
-Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista al personal
adscrit amb data 14 de març de 2020 a l'execució ordinària del contracte, durant el
període de suspensió.
-Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de
suspensió del contracte.
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-Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i
equips relatius al període de suspensió del contracte, sempre que el contractista
acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per altres finalitats diferents de
l'execució del contracte suspès.
-Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i
vinculades a l'objecte de el contracte que hagin estat subscrites pel contractista i
estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte.
En els contractes de serveis i subministrament de prestació successiva que hagin
quedat suspesos conforme al previst en aquest apartat, l’òrgan de contractació podrà
concedir a instància del contractista un abonament a compte de l’import estimat de la
indemnització que correspongui. L’abonament a compte es podrà realitzar en un sol
pagament o mitjançant pagament periòdics. Posteriorment, l’import avançat es
descomptarà de la liquidació del contracte.
No resultarà d’aplicació a les suspensions l’ article 208.2.a de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Cinquè. Per Decret d’Alcaldia núm. 2150/2020, de 20 de març, es van suspendre de
forma total o parcial aquells contractes de serveis i subministraments de tracte
successiu de l’Ajuntament i la resta del sector públic municipal que degut a les
circumstàncies actuals no es puguin prestar, i fins que aquesta prestació es pugui
reprendre.
Sisè.- En el mateix decret s’ordenava als tècnics responsables de cada contracte de
serveis i subministrament de tracte successiu l’aixecament d’una acta que signaran
conjuntament amb el contractista en la que es consignaran les circumstàncies que l’
han motivada i la situació de fet.
Setè.- En data 31/03/2020 la responsable del contracte i el representant legal de
l’empresa adjudicatària del contracte, han aixecat acta en la que es posa de manifest
que al no ser possible realitzar la prestació des del 14 de març com a conseqüència
del Covid-19 i les mesures adoptades per l’Estat, les comunitats autònomes o
l’Administració Local, s’ha hagut de suspendre de forma parcial la prestació del servei
de docència de les arts escèniques.
En la mateixa acta que es consignen les despeses que seran objecte d’indemnització
per part de l’Ajuntament. Els imports que consten a l’acta són provisionals, a l’espera
que l’adjudicatari acrediti les despeses un cop finalitzat el període de suspensió.
Vuitè. Aquesta acta es va aprovar per decret del Regidor Delegat d’Administració,
Bon Govern i Mobilitat núm. 3159/2020, de data 22 de maig.
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Novè. En data 22 de maig de 2020 es va signar el Decret 3165/2020, d´aixecament
parcial de la suspensió del contracte. L’aixecament total es va produir el 23 de juny
de 2020, mitjançant decret 4171/2020, d’aixecament total de la suspensió del
contracte dels serveis de docència en arts escèniques.
Desè. L´ empresa adjudicatària del contracte dels serveis de docència en arts
escèniques, Estudis i Serveis Teatrals artístics i de representació SCP, ha facturat en
concepte de bestreta a càrrec de la indemnització per import de 41.561,71 euros.
Onzè. En data 20 de juliol de 2020, l’empresa presenta per registre amb número
d’entrada 08121300082020026516, l’acreditació de danys i perjudicis indemnitzables
soferts durant el termini de suspensió del contracte. En data 15 de setembre 202
l’empresa presenta la documentació requerida per l’acreditació dels danys i perjudicis
indemnitzables.
Dotzè. En data 17 de desembre de 2020, la directora de l’Aula de Teatre emet
informe en el que revisada la docum entació aportada per l’empresa ESTUDIS I
SERVEIS TEATRALS ARTÍSTICS I DE REPRESENTACIÓ SCP, es considera
que acredita correctam ent les despeses que ascendeixen a 42.227,17€.

Fonaments de dret
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Decret d’ Alcaldia 2150/2020, de 20 de març, de suspensió de forma total o parcial
aquells contractes de serveis i subministraments de tracte successiu de l’Ajuntament i
la resta del sector públic municipal.
Decret del Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat núm. 3124/2020,
de data 22 de maig, que aprova l’acta de suspensió.
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta
de Govern Local el següent ACORD:
Primer. Aprovar la indem nització corresponent a l’em presa ESTUDIS I SERVEIS
TEATRALS ARTÍSTICS I DE REPRESENTACIÓ SCP, per un import de
42.227,17€ d’acord amb la documentació presentada i l’informe de la directora de
l’Aula de Teatre municipals.
Segon. Abonar a l’empresa l’import de 665,46€, com a conseqüència de la
diferència entre l’import facturat com bestreta i l’import final de la indemnització.
Tercer. Aprovar el document com ptable AD núm. 4438/2021, per import de
665,46€.
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Quart. Notificar la present resolució a l’empresa interessada”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

8.
APROVAR LA INDEMNITZACIÓ CORRESPONENT A L’EMPRESA
MAGMACULTURA SL, PER CONTRACTE DEL SERVEI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC I
LA GESTIÓ I/O EXECUCIÓ DEL PROGRAM A D’ACTIVITATS DIDÀCTIQUES I DE
DIFUSIÓ PATRIMONIAL I EXECUCIÓ DEL PROGRAM A DE RUTES I VISITES
TURÍSTIQUES GUIADES, PER UN IMPORT DE 10.989,43€, GTM 30846/2019.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Antecedents
Primer. En data 4 d´agost de 2017 s’adjudica el contracte del servei d’atenció al
públic i la gestió i/o execució del programa d’activitats didàctiques i de difusió
patrimonial i execució del programa de rutes i visites turístiques guiades, a l’empresa
Magmacultura SL, pel període de dos anys, amb la possibilitat de prorrogar-ho dos
anys més.
Segon. En data 18 de març es va publicar el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico
y social del COVID-19.
Tercer. L’article 34 de l’esmentat Real Decreto-ley, estableix mesures en matèria de
contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19. Preveu la
suspensió del contracte quan la seva execució no sigui possible com a conseqüència
del COVID-19 o de les mesures adoptades per l’Estat, les Comunitats Autònomes o l’
Administració Local per combatre-ho.
Quart. El Real Decreto-ley 8/2020 estableix que quan el contacte quedi en suspens
l’entitat adjudicadora haurà d’abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament
soferts durant el període de suspensió, sempre i quan quedin acreditats. Els danys
i perjudicis pels quals el contractista podrà ser indemnitzat seran únicament els
següents:
-Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista al personal
adscrit amb data 14 de març de 2020 a l'execució ordinària del contracte, durant el
període de suspensió.
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-Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de
suspensió del contracte.
-Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i
equips relatius al període de suspensió del contracte, sempre que el contractista
acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per altres finalitats diferents de
l'execució del contracte suspès.
-Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i
vinculades a l'objecte de el contracte que hagin estat subscrites pel contractista i
estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte.
En els contractes de serveis i subministrament de prestació successiva que hagin
quedat suspesos conforme al previst en aquest apartat, l’òrgan de contractació podrà
concedir a instància del contractista un abonament a compte de l’import estimat de la
indemnització que correspongui. L’abonament a compte es podrà realitzar en un sol
pagament o mitjançant pagament periòdics. Posteriorment, l’import avançat es
descomptarà de la liquidació del contracte.
No resultarà d’aplicació a les suspensions l’ article 208.2.a de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Cinquè. Per Decret d’Alcaldia núm. 2150/2020, de 20 de març, es van suspendre de
forma total o parcial aquells contractes de serveis i subministraments de tracte
successiu de l’Ajuntament i la resta del sector públic municipal que degut a les
circumstàncies actuals no es puguin prestar, i fins que aquesta prestació es pugui
reprendre.
Sisè.- En el mateix decret s’ordenava als tècnics responsables de cada contracte de
serveis i subministrament de tracte successiu l’aixecament d’una acta que signaran
conjuntament amb el contractista en la que es consignaran les circumstàncies que l’
han motivada i la situació de fet.
Setè.- En data 30/03/2020, la responsable del contracte i el representant legal de
l’empresa adjudicatària del contracte, han aixecat acta en la que es posa de manifest
que al no ser possible realitzar la prestació des del 14 de març com a conseqüència
del Covid-19 i les mesures adoptades per l’Estat, les comunitats autònomes o
l’Administració Local, s’ha hagut de suspendre de forma parcial la prestació del servei
d’atenció al públic i la gestió i/o execució del programa d’activitats didàctiques i de
difusió patrimonial i execució del programa de rutes i visites turístiques guiades.
En la mateixa acta que es consignen les despeses que seran objecte d’indemnització
per part de l’Ajuntament. Els imports que consten a l’acta són provisionals, a l’espera
que l’adjudicatari acrediti les despeses un cop finalitzat el període de suspensió.
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Vuitè. Aquesta acta es va aprovar per decret del Regidor Delegat d’Administració,
Bon Govern i Mobilitat núm. 3164/2020, de data 20 de maig.
Novè. En data 27 de maig de 2020 es va signar el Decret 3262/2020, d´aixecament
parcial de la suspensió del contracte. En data 12 de juny de 2020 es va signar una
altre decret d’aixecament parcial, decret 3873/2020; i en data 2 de juliol de 2020 es
va signar el decret 4478/2020, d’aixecament total de la suspensió.
Desè. L´ empresa adjudicatària del contracte del servei d’atenció al públic i la gestió
i/o execució del programa d’activitats didàctiques i de difusió patrimonial i execució
del programa de rutes i visites turístiques guiades, Magmacultura SL, ha facturat en
concepte de bestreta a càrrec de la indemnització per import de 13.546,53 euros.
Onzè. En data 20 de juliol de 2020, l’empresa presenta per registre amb número
d’entrada 08121300082020026516, l’acreditació de danys i perjudicis indemnitzables
soferts durant el termini de suspensió del contracte. En data 15 de setembre 202
l’empresa presenta la documentació requerida per l’acreditació dels danys i perjudicis
indemnitzables.
Dotzè. En data 15 de desembre de 2020 la directora del Museu de Mataró
emet inform e en el que, revisada la documentació aportada per l’em presa
MAGMACULTURA SL, es considera que acredita correctam ent les despeses
que ascendeixen a 10.989,43€.

Fonaments de dret
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Decret d’ Alcaldia 2150/2020, de 20 de març, de suspensió de forma total o parcial
aquells contractes de serveis i subministraments de tracte successiu de l’Ajuntament i
la resta del sector públic municipal.
Decret del Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat núm. 3124/2020,
de data 22 de maig, que aprova l’acta de suspensió.
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta
de Govern Local el següent ACORD:
Primer. Aprovar la indem nització corresponent a l’empresa MAGMACULTURA
SL, per un import de 10.989,43€ d’acord am b la docum entació presentada i
l’informe de la directora de l’Aula de Teatre municipals.
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Segon. Sol·licitar a l’empresa l’abonament de l’import de 2.557,10€, com a
conseqüència de la diferència entre l’im port facturat com bestreta i l’im port final
de la indemnització.
Tercer. Notificar la present resolució a l’empresa interessada”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

9.
APROVAR LA INDEMNITZACIÓ CORRESPONENT A L’EMPRESA
CONSTRUTONI PONCE SLU, PEL CONTRACTE DE L’ACORD MARC PEL
MANTENIMENT CORRECTIU EN ELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS, PER UN
IMPORT DE 44.856,32€, GTM 17526/2019.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Antecedents
Primer. En data 6 de novembre de 2017 s’adjudica el contracte de l’acord marc pel
manteniment correctiu en els equipaments municipals per una durada de dos anys.
L’empresa Construtoni Ponce SLU és adjudicatària dels treballs de fusteria, fusteria
d’alumini i vidrier del Lot 1 i també del Lot 2.
Segon. En data 18 de març es va publicar el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico
y social del COVID-19.
Tercer. L’article 34 de l’esmentat Real Decreto-ley, estableix mesures en matèria de
contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19. Preveu la
suspensió del contracte quan la seva execució no sigui possible com a conseqüència
del COVID-19 o de les mesures adoptades per l’Estat, les Comunitats Autònomes o l’
Administració Local per combatre-ho.
Quart. El Real Decreto-ley 8/2020 estableix que quan el contacte quedi en suspens
l’entitat adjudicadora haurà d’abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament
soferts durant el període de suspensió, sempre i quan quedin acreditats. Els danys
i perjudicis pels quals el contractista podrà ser indemnitzat seran únicament els
següents:
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-Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista al personal
adscrit amb data 14 de març de 2020 a l'execució ordinària del contracte, durant el
període de suspensió.
-Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de
suspensió del contracte.
-Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i
equips relatius al període de suspensió del contracte, sempre que el contractista
acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per altres finalitats diferents de
l'execució del contracte suspès.
-Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i
vinculades a l'objecte de el contracte que hagin estat subscrites pel contractista i
estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte.
En els contractes de serveis i subministrament de prestació successiva que hagin
quedat suspesos conforme al previst en aquest apartat, l’òrgan de contractació podrà
concedir a instància del contractista un abonament a compte de l’import estimat de la
indemnització que correspongui. L’abonament a compte es podrà realitzar en un sol
pagament o mitjançant pagament periòdics. Posteriorment, l’import avançat es
descomptarà de la liquidació del contracte.
No resultarà d’aplicació a les suspensions l’ article 208.2.a de la L lei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Cinquè. Per Decret d’Alcaldia núm. 2150/2020, de 20 de març, es van suspendre de
forma total o parcial aquells contractes de serveis i subministraments de tracte
successiu de l’Ajuntament i la resta del sector públic municipal que degut a les
circumstàncies actuals no es puguin prestar, i fins que aquesta prestació es pugui
reprendre.
Sisè.- En el mateix decret s’ordenava als tècnics responsables de cada contracte de
serveis i subministrament de tracte successiu l’aixecament d’una acta que signaran
conjuntament amb el contractista en la que es consignaran les circumstàncies que l’
han motivada i la situació de fet.
Setè. En data 28/03/2020 la responsable del contracte i el representant legal d e
l’empresa adjudicatària del contracte, han aixecat acta en la que es posa de manifest
que al no ser possible realitzar la prestació des del 14 de març com a conseqüència
del Covid-19 i les mesures adoptades per l’Estat, les comunitats autònomes o
l’Administració Local, s’ha hagut de suspendre de forma total la prestació de les
especialitats de fusteria, fusteria d’alumini i vidrier de l’Acord Marc del servei de
manteniment correctiu en els equipaments municipals.
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En la mateixa acta que es consignen les despeses que seran objecte d’indemnització
per part de l’Ajuntament. Els imports que consten a l’acta són provisionals, a l’espera
que l’adjudicatari acrediti les despeses un cop finalitzat el període de suspensió.
Vuitè. Aquesta acta es va aprovar per decret del Regidor Delegat d’Administració,
Bon Govern i Mobilitat núm. 3152/2020, de data 22 de maig.
Novè. En data 25 de maig de 2020 es va signar el Decret 3197/2020, d´aixecament
de la suspensió dels contractes de serveis amb motiu de la Covid-19.
Desè. L´empresa adjudicatària de l’acord marc pel manteniment correctiu en els
equipaments municipals, Construtoni Ponce SLU, ha facturat en concepte de bestreta
a càrrec de la indemnització l’impport de 48.673,07 euros.
Onzè. En data 20 de juliol de 2020, l’empresa presenta per registre amb número
d’entrada 08121300082020026490, l’acreditació de danys i perjudicis indemnitzables
soferts durant el termini de suspensió del contracte.
Dotzè. En data 30 d’octubre de 2020, la cap del Servei d’Equipaments
Municipals em et inform e en el que revisada la documentació aportada per
l’em presa CONSTRUTONI PONCE SLU, es considera que acredita
correctament les despeses que ascendeixen a 44.856,32€.

Fonaments de dret
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Decret d’ Alcaldia 2150/2020, de 20 de març, de suspensió de forma total o parcial
aquells contractes de serveis i subministraments de tracte successiu de l’Ajuntament i
la resta del sector públic municipal.
Decret del Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat núm. 3124/2020,
de data 22 de maig, que aprova l’acta de suspensió”
En ús de les facultats que m’atorga el decret núm. 4705/2020, de 9 de juliol, de
delegació de competències, RESOLC
Primer. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa CONSTRUTONI
PONCE SLU per un im port de 44.856,32€ d’acord amb la docum entació
presentada i l’informe de la cap del Servei d’Equipaments municipals.
Segon. Sol·licitar a l’empresa l’abonament de l’import de 3.816,75€, com a
conseqüència de la diferència entre l’im port facturat com bestreta i l’im port final
de la indemnització.
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Tercer. Notificar la present resolució a l’empresa interessada”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

10.
APROVAR LA INDEMNITZACIÓ CORRESPONENT A L’EMPRESA
FUNDACIÓ PERE TARRÉS, PEL CONTRACTE DE SERVEI DE MONITORATGE
PER AL SUPORT A L’ESTUDI, D’ACORD AMB EL PLA EDUCATIU D’ENTORN,
PER UN IMPORT DE 27.682,17€, GTM 26938/2019.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Antecedents
Primer. En data 14 de gener de 2019 es va formalitzar el contracte del servei de
monitoratge per al suport a l´estudi a l’empresa Fundació Pere Tarrés, pel període de
dos anys, amb la possibilitat de prorrogar-ho dos anys més.
Segon. En data 18 de març es va publicar el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico
y social del COVID-19.
Tercer. L’article 34 de l’esmentat Real Decreto-ley, estableix mesures en matèria de
contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19. Preveu la
suspensió del contracte quan la seva execució no sigui possible com a conseqüència
del COVID-19 o de les mesures adoptades per l’Estat, les Comunitats Autònomes o
l’ Administració Local per combatre-ho.
Quart. El Real Decreto-ley 8/2020 estableix que quan el contacte quedi en suspens
l’entitat adjudicadora haurà d’abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament
soferts durant el període de suspensió, sempre i quan quedin acreditats. Els danys
i perjudicis pels quals el contractista podrà ser indemnitzat seran únicament els
següents:
-Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista al personal
adscrit amb data 14 de març de 2020 a l'execució ordinària del contracte, durant el
període de suspensió.
-Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de
suspensió del contracte.
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-Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i
equips relatius al període de suspensió del contracte, sempre que el contractista
acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per altres finalitats diferents de
l'execució del contracte suspès.
-Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i
vinculades a l'objecte de el contracte que hagin estat subscrites pel contractista i
estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte.
En els contractes de serveis i subministrament de prestació successiva que hagin
quedat suspesos conforme al previst en aquest apartat, l’òrgan de contractació podrà
concedir a instància del contractista un abonament a compte de l ’import estimat de la
indemnització que correspongui. L’abonament a compte es podrà realitzar en un sol
pagament o mitjançant pagament periòdics. Posteriorment, l’import avançat es
descomptarà de la liquidació del contracte.
No resultarà d’aplicació a les suspensions l’ article 208.2.a de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Cinquè. Per Decret d’Alcaldia núm. 2150/2020, de 20 de març, es van suspendre de
forma total o parcial aquells contractes de serveis i subministraments de tracte
successiu de l’Ajuntament i la resta del sector públic municipal que degut a les
circumstàncies actuals no es puguin prestar, i fins que aquesta prestació es pugui
reprendre.
Sisè.- En el mateix decret s’ordenava als tècnics responsables de cada contracte de
serveis i subministrament de tracte successiu l’aixecament d’una acta que signaran
conjuntament amb el contractista en la que es consignaran les circumstàncies que l’
han motivada i la situació de fet.
Setè.- En data 30/04/2020 la responsable del contracte i la representant legal de
l’empresa adjudicatària del contracte, van aixecar acta en la que es posa de manifest
que al no ser possible realitzar la prestació des del 14 de març com a conseqüència
del Covid-19 i les mesures adoptades per l’Estat, les comunitats autònomes o
l’Administració Local, s’ha hagut de suspendre de forma total la prestació del servei
de monitoratge per al suport a l’estudi, d’acord amb el Pla educatiu d’entorn de
Mataró.
En la mateixa acta que es consignen les despeses que seran objecte d’indemnització
per part de l’Ajuntament. Els imports que consten a l’acta són provisionals, a l’espera
que l’adjudicatari acrediti les despeses un cop finalitzat el període de suspensió.
Vuitè. Aquesta acta es va aprovar per decret del Regidor Delegat d’Administració,
Bon Govern i Mobilitat núm. 3127/2020, de data 20 de maig.
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Novè. En data 30 de maig de 2020 s´aixeca parcialment la suspensió del contracte
per a tot el personal a excepció d´una coordinadora, i en data 26 de juny de 2020
s´aixeca totalment la suspensió.
Desè. L´ empresa adjudicatària del contracte del servei de monitoratge per al suport
a l´estudi, d´acord amb el Pla Educatiu d´entorn de Mataró, Fundació Pere Tarrés, ha
facturat en concepte de bestreta a càrrec de la indemnització per import de 27.318,32
euros.
Onzè. En data 16 de juliol de 2020, l’empresa presenta per registre amb número
d’entrada 08121300082020026062, part de la documentació acreditativa dels danys i
perjudicis indemnitzables soferts durant el termini de suspensió del contracte. En data
17 de setembre de 2020 l’empresa presenta la documentació requerida per
l’acreditació dels danys i perjudicis indemnitzables.
Dotzè. En data 13 de gener de 2021, la cap del Servei d´Educació emet
informe en el que revisada la documentació aportada per l’em presa
FUNDACIÓ PERE TARRÉS, es considera que acredita correctament les
despeses que ascendeixen a 27.682,17€.

Fonaments de dret

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Decret d’ Alcaldia 2150/2020, de 20 de març, de suspensió de forma total o parcial
aquells contractes de serveis i subministraments de tracte successiu de l’Ajuntament i
la resta del sector públic municipal.
Decret del Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat núm. 3127/2020,
de data 20 de maig, que aprova l’acta de suspensió.
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta
de Govern Local el següent acord:
Primer. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa FUNDACIÓ PERE
TARRÉS, per un im port de 27.682,17€ d’acord amb la docum entació presentada i
l’informe de la cap del Servei d´Educació.
Segon. Abonar a l’empresa l’import de 363,85€, com a conseqüència de la
diferència entre l’import facturat com bestreta i l’import final de la indemnització.
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Tercer. Notificar la present resolució a l’empresa interessada”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

11.
APROVAR LA INDEMNITZACIÓ CORRESPONENT A L’EMPRESA
EMERGENCIES SETMIL SL, PEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MONITORS I
SOCORRISTES DE LA PISCINA MUNICIPAL DE MAT ARÓ, PER UN IMPORT DE
25.578,29€, GTM 31235/2019.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Antecedents
Primer. En data 7 d´agost de 2017 es va formalitzar el contracte del servei de
monitors i socorristes de la piscina municipal de Mataró amb l´empresa Emergències
Setmil SL, pel període de dos anys, amb la possibilitat de prorrogar-ho dos anys més.
Segon. En data 18 de març es va publicar el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico
y social del COVID-19.
Tercer. L’article 34 de l’esmentat Real Decreto-ley, estableix mesures en matèria de
contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19. Preveu la
suspensió del contracte quan la seva execució no sigui possible com a conseqüència
del COVID-19 o de les mesures adoptades per l’Estat, les Comunitats Autònomes o l’
Administració Local per combatre-ho.
Quart. El Real Decreto-ley 8/2020 estableix que quan el contacte quedi en suspens
l’entitat adjudicadora haurà d’abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament
soferts durant el període de suspensió, sempre i quan quedin acreditats. Els danys
i perjudicis pels quals el contractista podrà ser indemnitzat seran únicament els
següents:
-Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista al personal
adscrit amb data 14 de març de 2020 a l'execució ordinària del contracte, durant el
període de suspensió.
-Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de
suspensió del contracte.
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-Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i
equips relatius al període de suspensió del contracte, sempre que el contractista
acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per altres finalitats diferents de
l'execució del contracte suspès.
-Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i
vinculades a l'objecte de el contracte que hagin estat subscrites pel contractista i
estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte.
En els contractes de serveis i subministrament de prestació successiva que hagin
quedat suspesos conforme al previst en aquest apartat, l’òrgan de contractació podrà
concedir a instància del contractista un abonament a compte de l’import estimat de la
indemnització que correspongui. L’abonament a compte es podrà realitzar en un sol
pagament o mitjançant pagament periòdics. Posteriorment, l’import avançat es
descomptarà de la liquidació del contracte.
No resultarà d’aplicació a les suspensions l’ article 208.2.a de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Cinquè. Per Decret d’Alcaldia núm. 2150/2020, de 20 de març, es van suspendre de
forma total o parcial aquells contractes de serveis i subministraments de tracte
successiu de l’Ajuntament i la resta del sector públic municipal que degut a les
circumstàncies actuals no es puguin prestar, i fins que aquesta prestació es pugui
reprendre.
Sisè.- En el mateix decret s’ordenava als tècnics responsables de cada contracte de
serveis i subministrament de tracte successiu l’aixecament d’una acta que signaran
conjuntament amb el contractista en la que es consignaran les circumstàncies que l’
han motivada i la situació de fet.
Setè.- En data 30/04/2020 la responsable del contracte i el representant legal de
l’empresa adjudicatària del contracte, van aixecar acta en la que es posa de manifest
que al no ser possible realitzar la prestació des del 14 de març com a conseqüència
del Covid-19 i les mesures adoptades per l’Estat, les comunitats autònomes o
l’Administració Local, s’ha hagut de suspendre de forma total la prestació del servei
de monitors i socorrisme de la piscina municipals de Mataró.
En la mateixa acta que es consignen les despeses que seran objecte d’indemnització
per part de l’Ajuntament. Els imports que consten a l’acta són provisionals, a l’espera
que l’adjudicatari acrediti les despeses un cop finalitzat el període de suspensió.
Vuitè. Aquesta acta es va aprovar per decret del Regidor Delegat d’Administració,
Bon Govern i Mobilitat núm. 3131/2020, de data 22 de maig.
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Novè. En data 17 de juny de 2020 s´aixeca totalment la suspensió del contracte.
Desè. L´ empresa adjudicatària del contracte del servei de monitors i socorris me de
la piscina municipal de Mataró, Emergències Setmil SL, ha facturat en concepte de
bestreta a càrrec de la indemnització per import de 26.020,37 euros.
Onzè. En data 17 de juliol de 2020, l’empresa presenta per registre amb número
d’entrada 08121300082020026276, part de la documentació acreditativa dels danys i
perjudicis indemnitzables soferts durant el termini de suspensió del contracte. En data
3 de setembre de 2020 l’empresa presenta la documentació requerida per
l’acreditació dels danys i perjudicis indemnitzables.
Dotzè. En data 16 de desem bre de 2020, la Directora de la Piscina Municipal
de Mataró emet informe en el que revisada la documentació aportada per
l’em presa EMERGÈNCIES SETMIL SL, es considera que acredita
correctament les despeses que ascendeixen a 25.578,29€.

Fonaments de dret
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Decret d’ Alcaldia 2150/2020, de 20 de març, de suspensió de forma total o parcial
aquells contractes de serveis i subministraments de tracte successiu de l’Ajuntament i
la resta del sector públic municipal.
Decret del Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat núm. 3131/2020,
de data 22 de maig, que aprova l’acta de suspensió.
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta
de Govern Local el següent acord:
RESOLC
Primer. Aprovar la indemnització corresponent a l’em presa EMERGÈNCIES
SETMIL SL per un im port de 25.578,29€ d’acord amb la docum entació
presentada i l’informe de la Directora de la Piscina Municipal de Mataró.
Segon. Sol·licitar a l’empresa l’abonament de l’im port de 442,08€, com a
conseqüència de la diferència entre l’im port facturat com bestreta i l’im port final
de la indemnització.
Tercer. Notificar la present resolució a l’empresa interessada”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).
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12.
APROVAR LA INDEMNITZACIÓ CORRESPONENT A L’EMPRESA
ELECTRICITAT BOQUET SL, PEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT
DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC, PER UN IMPORT DE 21.108,59€, GTM 4125/2019.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Antecedents
Primer. En data 1 de desembre de 2014 s’adjudica el contracte del servei de
conservació i manteniment de l’enllumenat públic de Mataró a l’empresa Electricitat
Boquet SL per una durada inicial de quatre anys.
Segon. En data 18 de març es va publicar el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico
y social del COVID-19.
Tercer. L’article 34 de l’esmentat Real Decreto-ley, estableix mesures en matèria de
contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19. Preveu la
suspensió del contracte quan la seva execució no sigui possible com a conseqüència
del COVID-19 o de les mesures adoptades per l’Estat, les Comunitats Autònomes o l’
Administració Local per combatre-ho.
Quart. El Real Decreto-ley 8/2020 estableix que quan el contacte quedi en suspens
l’entitat adjudicadora haurà d’abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament
soferts durant el període de suspensió, sempre i quan quedin acreditats. Els danys
i perjudicis pels quals el contractista podrà ser indemnitzat seran únicament els
següents:
-Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista al personal
adscrit amb data 14 de març de 2020 a l'execució ordinària del contracte, durant el
període de suspensió.
-Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de
suspensió del contracte.
-Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i
equips relatius al període de suspensió del contracte, sempre que el contractista
acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per altres finalitats diferents de
l'execució del contracte suspès.
-Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i
vinculades a l'objecte de el contracte que hagin estat subscrites pel contractista i
estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte.
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En els contractes de serveis i subministrament de prestació successiva que hagin
quedat suspesos conforme al previst en aquest apartat, l’òrgan de contractació podrà
concedir a instància del contractista un abonament a compte de l’import estimat de la
indemnització que correspongui. L’abonament a compte es podrà realitzar en un sol
pagament o mitjançant pagament periòdics. Posteriorment, l’import avançat es
descomptarà de la liquidació del contracte.
No resultarà d’aplicació a les suspensions l’ article 208.2.a de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Cinquè. Per Decret d’Alcaldia núm. 2150/2020, de 20 de març, es van suspendre de
forma total o parcial aquells contractes de serveis i subministraments de tracte
successiu de l’Ajuntament i la resta del sector públic municipal que degut a les
circumstàncies actuals no es puguin prestar, i fins que aquesta prestació es pugui
reprendre.
Sisè.- En el mateix decret s’ordenava als tècnics responsables de cada contracte de
serveis i subministrament de tracte successiu l’aixecament d’una acta que signaran
conjuntament amb el contractista en la que es consignaran les circumstàncies que l’
han motivada i la situació de fet.
Setè.-En data 30/03/2020 la responsable del contracte i el representant legal de
l’empresa adjudicatària del contracte, han aixecat acta en la que es posa de manifest
que al no ser possible realitzar la prestació des del 14 de març com a conseqüència
del Covid-19 i les mesures adoptades per l’Estat, les comunitats autònomes o
l’Administració Local, s’ha hagut de suspendre de forma parcial la prestació del servei
conservació i manteniment d´enllumenat públic de Mataró.
En la mateixa acta que es consignen les despeses que seran objecte d’indemnització
per part de l’Ajuntament. Els imports que consten a l’acta són provisionals, a l’espera
que l’adjudicatari acrediti les despeses un cop finalitzat el període de suspensió.
Vuitè. Aquesta acta es va aprovar per decret del Regidor Delegat d’Administració,
Bon Govern i Mobilitat núm. 3874/2020, de data 12 de juny.
Novè. En data 22 de maig de 2020 es va signar el Decret 3153/2020, d´aixecament
de la suspensió dels contractes de serveis amb motiu de la Covid-19.
Desè. L´empresa adjudicatària del contracte del servei de conservació i manteniment
de l’enllumenat públic de Mataró, Electricitat Boquet SL, ha facturat en concepte de
bestreta a càrrec de la indemnització l’import de 29.309,89€.
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Onzè. En data 20 de juliol de 2020, l’empresa presenta per registre amb número
d’entrada 08121300082020026369, l’acreditació de danys i perjudicis indemnitzables
soferts durant el termini de suspensió del contracte.
Dotzè. En data 17 de desem bre, la responsable del contracte emet inform e en
el que, revisada la documentació aportada per l’em presa ELECTRICITAT
BOQUET SL, es considera que acredita correctament les despeses que
ascendeixen a 21.108,59€.

Fonaments de dret

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Decret d’ Alcaldia 2150/2020, de 20 de març, de suspensió de forma total o parcial
aquells contractes de serveis i subministraments de tracte successiu de l’Ajuntament i
la resta del sector públic municipal.
Decret del Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat núm. 3153/2020,
de data 22 de maig, que aprova l’acta de suspensió.
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta
de Govern Local el següent acord:
Primer. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa ELECTRICITAT
BOQUET SL per un import de 21.108,59€ d’acord amb la docum entació
presentada i l’informe de la responsable del contracte.
Segon. Sol·licitar a l’empresa l’abonament de l’import de 8.201,30€, com a
conseqüència de la diferència entre l’import facturat com a bestreta i l’im port final
de la indemnització.
Tercer. Notificar la present resolució a l’empresa interessada”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).
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13.
APROVAR LA INDEMNITZACIÓ CORRESPONENT A L’EMPRESA
SERVEIS A LES PERSONES ENCÍS, SCCL, ACTUALMENT ANOMENADA
INCOOP,SCCL., PEL CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ
DEL CENTRE CÍVIC ESPAI GAT ASSA DE MATARÓ, PER UN IMPORT DE
23.086,39€, GTM 5076/2019.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Antecedents
Primer. En data 26 de setembre de 2017 es va formalitzar el contracte del servei de
gestió i dinamització del Centre Cívic Espai Gatassa amb l´empresa Serveis a les
Persones Encís SCCL, actualment anomenada INCOOP SCCL, pel període de dos
anys, amb la possibilitat de prorrogar-ho dos anys més.
Segon. En data 18 de març es va publicar el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico
y social del COVID-19.
Tercer. L’article 34 de l’esmentat Real Decreto-ley, estableix mesures en matèria de
contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19. Preveu la
suspensió del contracte quan la seva execució no sigui possible com a conseqüència
del COVID-19 o de les mesures adoptades per l’Estat, les Comunitats Autònomes o l’
Administració Local per combatre-ho.
Quart. El Real Decreto-ley 8/2020 estableix que quan el contacte quedi en suspens
l’entitat adjudicadora haurà d’abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament
soferts durant el període de suspensió, sempre i quan quedin acreditats. Els danys
i perjudicis pels quals el contractista podrà ser indemnitzat seran únicament els
següents:
-Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista al personal
adscrit amb data 14 de març de 2020 a l'execució ordinària del contracte, durant el
període de suspensió.
-Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de
suspensió del contracte.
-Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i
equips relatius al període de suspensió del contracte, sempre que el contractista
acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per altres finalitats diferents de
l'execució del contracte suspès.
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-Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i
vinculades a l'objecte de el contracte que hagin estat subscrites pel contractista i
estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte.
En els contractes de serveis i subministrament de prestació successiva que hagin
quedat suspesos conforme al previst en aquest apartat, l’òrgan de contractació podrà
concedir a instància del contractista un abonament a compte de l’import estimat de la
indemnització que correspongui. L’abonament a compte es podrà realitzar en un sol
pagament o mitjançant pagament periòdics. Posteriorment, l’import avançat es
descomptarà de la liquidació del contracte.
No resultarà d’aplicació a les suspensions l’ article 208.2.a de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Cinquè. Per Decret d’Alcaldia núm. 2150/2020, de 20 de març, es van suspendre de
forma total o parcial aquells contractes de serveis i subministraments de tracte
successiu de l’Ajuntament i la resta del sector públic municipal que degut a les
circumstàncies actuals no es puguin prestar, i fins que aquesta prestació es pugui
reprendre.
Sisè.- En el mateix decret s’ordenava als tècnics responsables de cada contracte de
serveis i subministrament de tracte successiu l’aixecament d’una acta que signaran
conjuntament amb el contractista en la que es consignaran les circumstàncies que l’
han motivada i la situació de fet.
Setè.- En data 04/05/2020 la responsable del contracte i la representant legal de
l’empresa adjudicatària del contracte, van aixecar acta en la que es posa de manifest
que al no ser possible realitzar la prestació des del 14 de març com a conseqüència
del Covid-19 i les mesures adoptades per l’Estat, les comunitats autònomes o
l’Administració Local, s’ha hagut de suspendre de forma total la prestació del servei
de gestió i dinamització del Centre Cívic Espai Gatassa.
En la mateixa acta que es consignen les despeses que seran objecte d’indemnització
per part de l’Ajuntament. Els imports que consten a l’acta són provisionals, a l’espera
que l’adjudicatari acrediti les despeses un cop finalitzat el període de suspensió.
Vuitè. Aquesta acta es va aprovar per decret del Regidor Delegat d’Administració,
Bon Govern i Mobilitat núm. 3151/2020, de data 22 de maig.
Novè. En data 6 de juliol de 2020, decret 4473/2020, de 2 de juliol, es va aixecar
parcialment la suspensió del contracte per tal de preparar el començament del curs.
En data 25 de juliol de 2020, per decret 4821/2020 de 15 de juliol, es va aixecar
completament la suspensió del contracte.
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Desè. L´ empresa adjudicatària del contracte del servei de gestió i dinamització del
Centre Cívic Espai Gatassa de Mataró, Serveis a les Persones Encís SCCL,
actualment anomenada INCOOP SCCL, ha facturat en concepte de bestreta a càrrec
de la indemnització per import de 23.134,88 euros.
Onzè. En data 15 de juliol de 2020, l’empresa presenta per registre amb número
d’entrada 08121300082020025955, part de la documentació acreditativa dels danys i
perjudicis indemnitzables soferts durant el termini de suspensió del contracte. En data
18 de setembre de 2020 l’empresa presenta la documentació requerida per
l’acreditació dels danys i perjudicis indemnitzables i la completa en data 1 d´octubre
de 2020.
Dotzè. En data 15 de desembre de 2020, la cap de Secció de Xarxa
d´Equipaments em et informe en el que revisada la documentació aportada per
l’em presa INCOOP, SCCL, es considera que acredita correctament les
despeses que ascendeixen a 23.086,39€.

Fonaments de dret
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Decret d’ Alcaldia 2150/2020, de 20 de març, de suspensió de forma total o parcial
aquells contractes de serveis i subministraments de tracte successiu de l’Ajuntament i
la resta del sector públic municipal.
Decret del Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat núm. 3151/2020,
de data 22 de maig, que aprova l’acta de suspensió.
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta
de Govern Local el següent ACORD:
Primer. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa INCOOP SCCL per
un import de 23.086,39€ d’acord amb la documentació presentada i l’informe de
la cap de Secció de la Xarxa d´Equipaments.
Segon. Sol·licitar a l’em presa l’abonam ent de l’im port de 48,49€, com a
conseqüència de la diferència entre l’im port facturat com bestreta i l’im port final
de la indemnització.
Tercer. Notificar la present resolució a l’empresa interessada”.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).
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14.
APROVAR LA INDEMNITZACIÓ CORRESPONENT A L’EMPRESA
VIALITAT I SERVEIS SLU, PEL CONTRACTE DEL PROJECTE EXECUTIU DE
REFORMA DEL CAFÉ NOU, PER UN IMPORT DE 37.570,10€, GTM 19137/2019.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Antecedents
Primer. En data 24 de setembre de 2018 s’inicien les obres del Projecte executiu de
reforma del Café Nou adjudicada a l’empresa Vialitat i Serveis SLU.
Segon. En data 18 de març es va publicar el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico
y social del COVID-19.
Tercer. L’article 34 de l’esmentat Real Decreto-ley, estableix mesures en matèria de
contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19. Preveu la
suspensió del contracte quan la seva execució no sigui possible com a conseqüència
del COVID-19 o de les mesures adoptades per l’Estat, les Comunitats Autònomes o l’
Administració Local per combatre-ho.
Quart. El Real Decreto-ley 8/2020 estableix que quan el contacte quedi en suspens
l’entitat adjudicadora haurà d’abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament
soferts durant el període de suspensió, sempre i quan quedin acreditats. Els danys
i perjudicis pels quals el contractista podrà ser indemnitzat seran únicament els
següents:
-Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista al personal
adscrit amb data 14 de març de 2020 a l'execució ordinària del contracte, durant el
període de suspensió.
-Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de
suspensió del contracte.
-Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i
equips relatius al període de suspensió del contracte, sempre que el contractista
acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per altres finalitats diferents de
l'execució del contracte suspès.
-Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i
vinculades a l'objecte de el contracte que hagin estat subscrites pel contractista i
estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte.
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No resultarà d’aplicació a les suspensions l’ article 208.2.a de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Cinquè. Per Decret d’Alcaldia núm. 2169/2020, de data 20 de març, es va ordenar
l’aturada de les obres públiques, mesura que implicava la suspensió dels contractes
d’obres públiques.
Sisè.- En el mateix decret s’ordenava als tècnics responsables de cada contracte
d’obres l’aixecament d’una acta que signaran conjuntament amb el contractista en la
que es consignaran les circumstàncies que l’ han motivada i la situació de fet.
Setè.- En data 14/04/2020 la responsable del contracte i el representant legal de
l’empresa adjudicatària del contracte, van aixecar acta en la que es posa de manifest
que al no ser possible l’execució de l’obra des del 14 de març com a conseqüència
del Covid-19 i les mesures adoptades per l’Estat, les comunitats autònomes o
l’Administració Local, s’ha hagut de suspendre de forma total el contracte per
l’execució de les obres del Projecte Bàsic i executiu de Reforma de l’Edifici del Cafè
Nou.
En la mateixa acta que es consignen les despeses que seran objecte d’indemnització
per part de l’Ajuntament. Els imports que consten a l’acta són provisionals, a l’espera
que l’adjudicatari acrediti les despeses un cop finalitzat el període de suspensió.
Vuitè. Aquesta acta es va aprovar per decret del Regidor Delegat d’Administració,
Bon Govern i Mobilitat núm. 3161/2020, de data 22 de maig.
Novè. En data 27 de maig, per decret 3267/2020 s’aixeca totalment la suspensió de
les obres.
Desè. L´ empresa adjudicatària de les obres, Vialitat i Serveis SLU, ha facturat en
concepte de bestreta a càrrec de la indemnització per import de 45.534,47 euros.
Onzè. En data 21 de juliol de 2020, l’empresa presenta per registre amb número
d’entrada 08121300082020026678, la documentació acreditativa dels danys i
perjudicis indemnitzables soferts durant el termini de suspensió del contracte.
Dotzè. En data 28 d’octubre de 2020, l’Arquitecta tècnica especialitzada del
Servei d’Equipam ents Municipals emet inform e en el que revisada la
docum entació aportada per l’empresa VIALITAT I SERVEIS SLU, es considera
que acredita correctam ent les despeses que ascendeixen a 37.570,10€.
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Fonaments de dret

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Decret d’ Alcaldia 2169/2020, de 20 de març, d’aturada de les obres públiques.
Decret del Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat núm. 3161/2020,
de data 22 de maig, que aprova l’acta de suspensió.
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta
de Govern Local el següent acord:
Primer. Aprovar la indem nització corresponent a l’em presa VIALITAT I SERVEIS
SLU, per un import de 37.570,10€ d’acord am b la docum entació presentada i
l’informe de l’arquitecta tècnica de Servei d’Equipaments Municipals.
Segon. Sol·licitar a l’empresa l’abonament de l’import de 7.964,37€, com a
conseqüència de la diferència entre l’im port facturat com bestreta i l’im port final
de la indemnització.
Tercer. Notificar la present resolució a l’empresa interessada”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

15.
APROVAR LA INDEMNITZACIÓ CORRESPONENT A L’EMPRESA CIVIL
STONE SL, PEL CONTRACTE DEL PROJECTE EXECUTIU D´ADEQUACIÓ DE LA
PLANT A BAIXA DE L´EDIFICI DE LA PRESÓ PER ACTIVAR EL SEU ÚS COM A
NOU ESPAI DE LES ARTS – FASE 1, PER UN IMPORT DE 3.099,89€, GTM
3801/2019.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
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“Antecedents
Primer. En data 21 de juny de 2019 s’inicien les obres del Projecte executiu
d’adequació de la planta baixa de l’edifici de la Presó per activar el seu ús com a Nou
Espai de les Arts _ Fase 1 adjudicada a l’empresa Civil Stone SL.
Segon. En data 18 de març es va publicar el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico
y social del COVID-19.
Tercer. L’article 34 de l’esmentat Real Decreto-ley, estableix mesures en matèria de
contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19. Preveu la
suspensió del contracte quan la seva execució no sigui possible com a conseqüència
del COVID-19 o de les mesures adoptades per l’Estat, les Comunitats Autònomes o l’
Administració Local per combatre-ho.
Quart. El Real Decreto-ley 8/2020 estableix que quan el contacte quedi en suspens
l’entitat adjudicadora haurà d’abonar al contractista els danys i perjudicis efectivam ent
soferts durant el període de suspensió, sempre i quan quedin acreditats. Els danys
i perjudicis pels quals el contractista podrà ser indemnitzat seran únicament els
següents:
-Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista al personal
adscrit amb data 14 de març de 2020 a l'execució ordinària del contracte, durant el
període de suspensió.
-Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de
suspensió del contracte.
-Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i
equips relatius al període de suspensió del contracte, sempre que el contractista
acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per altres finalitats diferents de
l'execució del contracte suspès.
-Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i
vinculades a l'objecte de el contracte que hagin estat subscrites pel contractista i
estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte.
No resultarà d’aplicació a les suspensions l’ article 208.2.a de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Cinquè. Per Decret d’Alcaldia núm. 2169/2020, de data 20 de març, es va ordenar
l’aturada de les obres públiques, mesura que implicava la suspensió dels contractes
d’obres públiques.
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Sisè.- En el mateix decret s’ordenava als tècnics responsables de cada contracte
d’obres l’aixecament d’una acta que signaran conjuntament amb el contractista en la
que es consignaran les circumstàncies que l’ han motivada i la situació de fet.
Setè.- En data 17/04/2020 la responsable del contracte i el representant legal de
l’empresa adjudicatària del contracte, van aixecar acta en la que es posa de manifest
que al no ser possible l’execució de l’obra des del 14 de març com a conseqüència
del Covid-19 i les mesures adoptades per l’Estat, les comunitats autònomes o
l’Administració Local, s’ha hagut de suspendre de forma total el contracte pel Projecte
executiu d’adequació de la planta baixa de l’edifici de La Presó per activar el s eu ús
com a Nou Espai de les Arts – Fase 1.
En la mateixa acta que es consignen les despeses que seran objecte d’indemnització
per part de l’Ajuntament. Els imports que consten a l’acta són provisionals, a l’espera
que l’adjudicatari acrediti les despeses un cop finalitzat el període de suspensió.
Vuitè. Aquesta acta es va aprovar per decret del Regidor Delegat d’Administració,
Bon Govern i Mobilitat núm. 3125/2020, de data 22 de maig.
Novè. En data 27 de maig, per decret 3265/2020 s’aixeca totalment la suspensió de
les obres.
Desè. L´ empresa adjudicatària de les obres, Civil Stone SL, ha facturat en concepte
de bestreta a càrrec de la indemnització per import de 20.603,76 euros.
Onzè. En data 21 de juliol de 2020, l’empresa presenta per registre amb número
d’entrada 08121300082020026764, la documentació acreditativa dels danys i
perjudicis indemnitzables soferts durant el termini de suspensió del contracte.
Dotzè. En data 12 de novem bre de 2020, l’Arquitecta tècnica especialitzada del
Servei d’Equipam ents Municipals emet inform e en el que revisada la
docum entació aportada per l’em presa CIVIL STONE SL, es considera que
acredita correctament les despeses que ascendeixen a 3.099,89€.

Fonaments de dret
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Decret d’ Alcaldia 2169/2020, de 20 de març, d’aturada de les obres públiques.
Decret del Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat núm. 3125/2020,
de data 22 de maig, que aprova l’acta de suspensió.
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Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta
de Govern Local el següent acord:
Primer. Aprovar la indem nització corresponent a l’empresa CIVIL STONE SL, per
un import de 3.099,89€ d’acord amb la docum entació presentada i l’informe de
l’arquitecta tècnica de Servei d’Equipaments Municipals.

Segon. Sol·licitar a l’em presa l’abonam ent de l’import de 17.503,87€, com a
conseqüència de la diferència entre l’im port facturat com bestreta i l’im port final
de la indemnització.
Tercer. Notificar la present resolució a l’empresa interessada”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

16.
APROVAR LA INDEMNITZACIÓ CORRESPONENT A L’EMPRESA
VIALITAT I SERVEIS SLU, PEL CONTRACTE DEL PROJECTE DE
CONSTRUCCIÓ DE PISTA POLIVALENT COBERTA PER A USOS ESPORTIUS I
CÍVICS AL BARRI DE CERDANYOLA. M ATARÓ, PER UN IMPORT DE 12.410,15€,
GTM 3825/2019.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Antecedents
Primer. En data 30 d’abril de 2019 s’inicien les obres de la Construcció de pista
polivalent coberta per a usos esportius i cívics al barri de Cerdanyola de Mataró
adjudicada a l’empresa Vialitat i Serveis SLU.
Segon. En data 18 de març es va publicar el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico
y social del COVID-19.
Tercer. L’article 34 de l’esmentat Real Decreto-ley, estableix mesures en matèria de
contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19. Preveu la
suspensió del contracte quan la seva execució no sigui possible com a conseqüència
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del COVID-19 o de les mesures adoptades per l’Estat, les Comunitats Autònomes o l’
Administració Local per combatre-ho.
Quart. El Real Decreto-ley 8/2020 estableix que quan el contacte quedi en suspens
l’entitat adjudicadora haurà d’abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament
soferts durant el període de suspensió, sempre i quan quedin acreditats. Els danys
i perjudicis pels quals el contractista podrà ser indemnitzat seran únicament els
següents:
-Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista al personal
adscrit amb data 14 de març de 2020 a l'execució ordinària del contracte, durant el
període de suspensió.
-Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de
suspensió del contracte.
-Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i
equips relatius al període de suspensió del contracte, sempre que el contractista
acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per altres finalitats diferents de
l'execució del contracte suspès.
-Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i
vinculades a l'objecte de el contracte que hagin estat subscrites pel contractista i
estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte.
No resultarà d’aplicació a les suspensions l’ article 208.2.a de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Cinquè. Per Decret d’Alcaldia núm. 2169/2020, de data 20 de març, es va ordenar
l’aturada de les obres públiques, mesura que implicava la suspensió dels contractes
d’obres públiques.
Sisè.- En el mateix decret s’ordenava als tècnics responsables de cada contracte
d’obres l’aixecament d’una acta que signaran conjuntament amb el contractista en la
que es consignaran les circumstàncies que l’ han motivada i la situació de fet.
Setè.- En data 14/04/2020 el responsable del contracte i el representant legal de
l’empresa adjudicatària del contracte, van aixecar acta en la que es posa de manifest
que al no ser possible l’execució de l’obra des del 14 de març com a conseqüència
del Covid-19 i les mesures adoptades per l’Estat, les comunitats autònomes o
l’Administració Local, s’ha hagut de suspendre de forma total el contracte per la
Construcció de pista polivalent coberta per a usos esportius i cívics al barri de
Cerdanyola de Mataró.
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En la mateixa acta que es consignen les despeses que seran objecte d’indemnització
per part de l’Ajuntament. Els imports que consten a l’acta són provisionals, a l’espera
que l’adjudicatari acrediti les despeses un cop finalitzat el període de suspensió.
Vuitè. Aquesta acta es va aprovar per decret del Regidor Delegat d’Administració,
Bon Govern i Mobilitat núm. 3163/2020, de data 22 de maig.
Novè. En data 27 de maig, per decret 3264/2020 s’aixeca totalment la suspensió de
les obres.
Desè. L´ empresa adjudicatària de les obres, Vialitat i Serveis SLU, ha facturat en
concepte de bestreta a càrrec de la indemnització per import de 14.744,26 euros.
Onzè. En data 21 de juliol de 2020, l’empresa presenta per registre amb número
d’entrada 08121300082020026682, la documentació acreditativa dels danys i
perjudicis indemnitzables soferts durant el termini de suspensió del contracte.
Dotzè. En data 30 d’octubre de 2020, l’Arquitecta tècnica especialitzada del
Servei d’Equipaments Municipals i la cap del Servei d’Equipaments Municipals
emeten inform e en el que revisada la docum entació aportada per l’em presa
VIALITAT I SERVEIS SLU, es considera que acredita correctament les
despeses que ascendeixen a 12.410,15€.

Fonaments de dret
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Decret d’ Alcaldia 2169/2020, de 20 de març, d’aturada de les obres públiques.
Decret del Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat núm. 3163/2020,
de data 22 de maig, que aprova l’acta de suspensió.
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta
de Govern Local el següent ACORD:
Primer. Aprovar la indem nització corresponent a l’em presa VIALITAT I SERVEIS
SLU, per un import de 12.410,15€ d’acord am b la docum entació presentada i
l’informe de l’arquitecte tècnic i la cap del Servei d’Equipam ents Municipals.
Segon. Sol·licitar a l’empresa l’abonament de l’import de 2.334,11€, com a
conseqüència de la diferència entre l’im port facturat com bestreta i l’im port final
de la indemnització.
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Tercer. Notificar la present resolució a l’empresa interessada”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
17.
APROVACIÓ DEL PLA DE CONTINGÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE
MATARÓ.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:

“Fets
La situació actual de pandèmia per la Covid-19 fa que, fins al seu control per les
diferents actuacions i avenços sanitaris que s’estan produint, calgui estar atents a
rebrots en diferents punts i, fins i tot, posteriors onades de la malaltia.
En aquesta situació, els mitjans de les administracions públiques, i de manera
especial els recursos humans de l’administració local, s’han d’orientar a donar
suport a totes aquelles accions que tinguin per objecte el control de la pandèmia, la
minimització dels seus efectes i l’adopció de mesures de suport a les persones i
activitats ja afectades.
Aquesta prioritat s’ha de materialitzar garantint la seguretat i salut del personal amb
l’adopció de les mesures necessàries per minimitzar el risc de contagi. Això
requereix un esforç previ de planificació i estructuració dels recursos disponibles per
poder assignar-los de forma eficient i adaptant-los a les circumstàncies canviants.
Per ordenar aquestes mesures es fa necessari l’elaboració d’un Pla de
Contingència amb la participació dels diferents agents municipals (servei de
Prevenció de Riscos Laborals, Comitè de Seguretat i Salut, representants dels
treballadors/res, altres serveis municipals, Direcció de Recursos Humans i
Organització, etc.)
Segons l’informe emès pel coordinador de prevenció de riscos laborals, juntament
amb les caps del servei de la Direcció de Recursos Humans i Organització, amb el
vistiplau del seu Director, de data 13 de gener de 2021, i que consta en el present
expedient juntament amb el Pla de Contingència elaborat i que es proposa aprovar,
es contempla com a objectius principals els següents:
 Garantir la seguretat i salut del personal municipal
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 Assegurar la continuïtat en la prestació dels serveis a la ciutadania
Per tal d’assolir-los, el pla recull una sèrie de consideracions, requisits, mesures i
actuacions entre les que destaquem les següents:
 La importància del lideratge i la direcció en l’aplicació i l’eficàcia de les
mesures preventives que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors i
treballadores, en aquests cas, davant l’exposició al virus.
 La definició del rol del Servei de Prevenció de Riscos, posant-se al servei de
l’organització.
 La necessitat de reforçar la comunicació interna i garantir la seva
actualització.
 La determinació de les mesures preventives, tant en els centres de treball,
com les mesures higièniques personals.
 La previsió d’espais alternatius per agrupar personal d’altres centres de treball
amb baixa ocupació.
 Les actuacions envers el personal vulnerable.
 La definició del protocol de tractament dels possibles casos de contagi entre
el personal.
 La definició de mesures organitzatives.
 La creació i activació de dispositius especials per atendre les necessitats
sobrevingudes, o bé per garantir el funcionament dels serveis municipals, a
partir de la reassignació transitòria d’efectius.
 Les mesures per facilitar la conciliació.
Atès el contingut d’aquesta proposta, la mateixa no té repercussió econòmica.

Fonaments de Dret
1.- L’article 3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC)
estableix que el municipi té naturalesa territorial i gaudeix d’autonomia per a la
gestió dels interessos respectius.

2.- L’article 8 del TRLMRLC esmentat inclou com a potestats dels ens locals, entre
d’altres, la potestat d’autoorganització i la de programació o de planificació.

3.- En relació a les qüestions referents en matèria de prevenció de riscos laborals,
aquestes es regulen tant a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de
Riscos Laborals, en la redacció donada per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de
reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals, com al Reial decret
39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció,
en la redacció donada pel Reial decret 604/2006, de 19 de maig i el Reial decret
337/2010, de 19 de març. Els dos textos normatius són aplicables tant al sector
privat, com a les Administracions Públiques.
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4.- Així, i desenvolupant la previsió de l'article 40.2 de la Constitució Espanyola, la
Llei de prevenció de riscos laborals preveu, al seu article 7, que “les administracions
públiques competents en matèria laboral duran a terme funcions de promoció de la
prevenció, assessorament tècnic, vigilància i control del compliment per als
subjectes compresos en el seu àmbit d'aplicació de la normativa de prevenció de
riscos laborals, i sancionaran les infraccions a aquesta normativa.”

Per tot el què s´ha exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció del següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar el Pla de Contingència elaborat pel servei de Prevenció de
Riscos Laborals de la Direcció de Recursos Humas i Organització de l´Ajuntament
de Mataró.

SEGON.- Notificar aquests acords a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa de
l’Ajuntament de Mataró i comunicar el seu contingut pels canals habituals de difusió
interna”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

Tot seguit, abans de donar pas a l’apartat de l’ordre del dia “assumptes delegats del
Ple Municipal”, el qual per venir referits a assumptes de competència del Ple ha de
substanciar-se en sessió pública, el senyor Alcalde declara pública la sessió.
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ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
-Servei de Relacions laborals i Assistència Jurídica18.
RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE SEGONA ACTIVIT AT PRIVADA
AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL
PRESENTADA PER F.O.R.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Supòsit de fet
1. Per Decret 6349/2018, de 10 de juliol, es va contractar interinament per vacant
al senyor F.O.R., amb la categoria de tècnic de cultura i efectes de l´1 de juny
de 2018. La seva jornada de treball és a temps complet.
2. El Sr. O. ha presentat sol·licitud de compatibilitat de segona activitat (registre
d’entrada 08121300082020038420) en què demana compatibilitzar les funcions
que exerceix en aquesta Corporació amb una activitat privada secundària, per
compte propi, com a tutor del grau d’art a la Fundació Universitat Oberta de
Catalunya (UOC). La jornada laboral és d’unes 10 hores setmanals.
3. La Fundació Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és una fundació privada
sense afany de lucre, constituïda mitjançant la Llei 3/1995, de 6 d’abril, de
reconeixement de la UOC, amb la finalitat de promoure la creació d’una
universitat que imparteixi ensenyament universitari no presencial. Es regeix per
un patronat integrat per diverses entitats.
Fonaments de dret
1.

2.

El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques ve regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats
del personal al servei de les Administracions Públiques; a la Llei 21/1987, de
26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de
la Generalitat (dictada per la Generalitat de Catalunya) i al Decret 214/1990,
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals.
L’art. 1.3 de la Llei 53/1984 disposa: “En cualquier caso, el desempeño de un
puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta
ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad,
público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento
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-

3.

4.

5.

6.

de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.”
Així mateix, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès
en l’àmbit d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de
les corporacions locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la
naturalesa jurídica de la relació de treball. I en igual sentit ho recull la Llei
21/1987, que a la seva exposició de motius reflecteix, entre d’altres principis
inspiradors d’aquesta:
El de la dedicació del personal al servei de les administracions públiques a un
sol lloc de treball;
El de garantir que els qui presten serveis en el sector públic no desenvolupin
activitats que puguin impedir o menyscabar el compliment estricte dels deures
inherents al càrrec que ocupen o que puguin comprometre la independència,
la imparcialitat o l’objectivitat en les tasques que tenen encomanades per raó
del servei.
L’art. 14 de la Llei 53/1984 estableix que l’exercici d’activitats professionals,
laborals, mercantils o industrials fora de l’Administració Pública requerirà el
previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de
treball i l’horari de l’interessat.
En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990 disposa que l’exercici d’un
segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos,
autorització expressa prèvia. I l’article 343 del Decret abans referit senyala
que el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball
ni l’horari de l’interessat.
Així mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de
compatibilitat quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en
el sector públic o, com especifica l’art. 343 del Decret 214/1990 de modificació
de les condicions del lloc de treball.
Altrament, l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per
sí o mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter
professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei
d’entitats o particulars que es relacionin directament amb les que desenvolupi
el departament, organisme o entitat on estigués destinat.
S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici d’un
dret legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats.
L’article 12 de la Llei 53/1984 prohibeix al personal comprès en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de
caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei
d’Entitats o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi
intervingut en els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic.
S’inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les activitats professionals
prestades a persones a qui s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament
del lloc públic.
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7.

8.

9.

10.

11.

L’article 15 de la Llei 53/1984 també estableix que el personal a que es
refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició
pública per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional.
Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990.
L’art. 330 de l’esmentat Decret 214/1990 estableix que no és possible el
reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de
caràcter professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional
hagi de ser sotmès a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control
de l’entitat local en què presti serveis el personal; quan l’activitat professional
es relacioni directament amb la que realitza en la unitat o servei a què estigui
adscrit el personal; quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la
coincidència d’horari o la presència física del personal amb el que tingui
atribuït en l’entitat local; la realització d’activitats privades, incloses les de
caràcter professional, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei
d’entitats o de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi
intervingut en el dos darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc
públic.
L’article 329.2 del Decret 214/1990 estableix que en cap cas la suma de
jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la
jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%.
El Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les
condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró estableix
que la jornada ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja setmanals
(37,5 hores/setmana) de mitjana, de dilluns a divendres. Durant l’any 2021 la
jornada ordinària de treball s’ha establert en trenta-sis hores i quaranta minuts
setmanal (36,40 hores/setmana).
La jornada ordinària municipal setmanal (36,40) incrementada en un 50% és
de 55 hores/setmana.
El Sr. O. té una jornada completa, per tant, cal informar-lo que aquesta
segona activitat no podrà superar les 18 hores i 20 minuts setmanals, per tal
de respectar els requisits de conciliació d’horaris entre l’activitat pública i la
privada.
L’article 343 del Decret abans referit preveu que el reconeixement de
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l’horari de l’interessat,
així com que l’autorització de compatibilitat està condicionada a l’estricte
compliment de la jornada i l’horari en els llocs de caràcter públic.
L’incompliment del que disposa la normativa esmentada serà sancionat
conforme al règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la
incompatibilitat en que s’hagi incorregut.
En aquest sentit, l’art. 240. o) del Decret 214/1990 tipifica com a falta
disciplinària de caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre
incompatibilitats.
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12.

L’art. 333. a) i l’art. 344 del Decret 214/1990 estableixen que correspon al Ple
de la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de
compatibilitat o incompatibilitat. Per acord del Ple Municipal en sessió
ordinària celebrada en data 3 d’octubre de 2019, s’ha delegat a la Junta de
Govern Local la competència sobre declaracions de compatibilitat per
l’exercici d’activitat pública o privada del personal de la Corporació.

Vist l’informe jurídic corresponent, que consta a l’expedient.
Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Reconèixer la compatibilitat sol·licitada pel senyor F.O.R. entre l’activitat
principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat privada secundària per compte
propi com a tutor del grau d´Art de la UOC, en els termes i amb els requisits referits
en la present resolució.
Segon.- Informar a la persona interessada que:
-

El reconeixement de la compatibilitat no modifica la jornada de treball i l’horari
de l´interessat;

-

El reconeixement de compatibilitat quedarà automàticament sense efectes en
el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs de treball, tant del
principal com de la segona activitat, que l´interessat haurà de comunicar a
l’Ajuntament de Mataró.

-

L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada sobre el
règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de caràcter molt
greu.

Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).
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19.
RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE SEGONA ACTIVIT AT PRIVADA
AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL
PRESENTADA PER D.N.P.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Supòsit de fet
1. Per Decret 7590/2018, de 5 de setembre, es va contractar interinament per
substitució el senyor D.N.P., com a auxiliar de serveis, en la categoria de
conserge a la xarxa d´equipaments cívics. La seva jornada de treball és a
temps completi l´horari, segons la informació facilitada per la cap de secció de
Xarxa d´Equipaments Cívics, és de dilluns a divendres de 14:30 a 20:50 hores.
2. El Sr. N. ha presentat sol·licitud de compatibilitat de segona activitat (registre
d’entrada 08121300082020035750) en què demana compatibilitzar les funcions
que exerceix en aquesta Corporació amb una activitat privada secundària com a
ajudant de distribució de publicacions gratuïtes a l’ entitat Enter Gestió
Comunicativa, S.L., amb un contracte temporal i una jornada setmanal de màxim
5 hores, repartides els divendres de 6:00 a 11:00 hores.
Fonaments de dret
1. La normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques s’estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; al
Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la
Generalitat de Catalunya, i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
2. L’art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal
al servei de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el
desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de
aplicación de esta ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo,
profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el
estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o
independencia.”.
Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en
l’àmbit d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les
corporacions locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa
jurídica de la relació de treball.
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3. L’art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici d’activitats
professionals, laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública
requerirà el previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la
jornada de treball i l’horari dels interessats.
En anàleg sentit l’art. 343 del referit Decret manifesta que el reconeixement de
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l’horari de l'interessat i
que l’autorització de compatibilitat estarà condicionada a l’estricte compliment de
la jornada i horari del treball de caràcter públic.
Així mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de compatibilitat
quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic
o, com especifica l’art. 343 del Decret 214/1990, de modificació de les condicions
del lloc de treball.
4.

L’article 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que en cap cas la
suma de jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot
superar la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en
un 50%.
El Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions
de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró, estableix que la jornada
ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja setmanal (37,5 hores/setmana)
de mitjana, de dilluns a divendres. Durant l’any 2021 la jornada ordinària de
treball s’ha establert en trenta-sis hores i quaranta minuts setmanal (36,40
hores/setmana).
La jornada ordinària municipal setmanal (36,4) incrementada en un 50% és de 55
hores/setmana.
Per tant, cal advertir al Sr. N. que aquesta segona activitat no pot modificar, ni
interferir en la jornada i horari que té establert l’interessat en aquest Ajuntament,
tal i com expressen l’article 21 de la llei d’incompatibilitats catalana, així com
l’article 343 del Decret 214/1990, i l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques.

5. Altrament, l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o
mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional,
siguin per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars
que es relacionin directament amb les que desenvolupi el departament,
organisme o entitat on estigués destinat. S’exceptuen d’aquesta prohibició les
activitats particulars que, en exercici d’un dret legalment reconegut, realitzin per a
sí els directament interessats.
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6. L’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal comprès
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les
de caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei
d’Entitats o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi
intervingut en els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic.
S’inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les activitats professionals
prestades a persones a qui s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament del
lloc públic.
7. L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el
personal a que es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva
condició pública per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o
professional.
Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
8. L’art. 330 del Decret 214/1990 esmentat anteriorment, estableix que no és
possible el reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les
de caràcter professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional
hagi de ser sotmès a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de
l'entitat local en què presti serveis el personal; quan l’activitat professional es
relacioni directament amb la que realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit
el personal; quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència
d’horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en l’entitat
local; quan la realització d’activitats privades, incloses les de caràcter
professional, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o
de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en el dos
darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc públic.
9. En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un
segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos,
autorització expressa prèvia.
10. Així també cal advertir que l’incompliment d’allò disposat a la normativa
esmentada, tal i com disposa ella mateixa, serà sancionat conforme al règim
disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en
que s’hagi incorregut.
11. L’art. 333 a) i l’art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de
la Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat. Per acord del Ple
Municipal en sessió ordinària celebrada en data 3 d’octubre de 2019, s’ha delegat
a la Junta de Govern Local la competència sobre declaracions de compatibilitat
per l’exercici d’activitat pública o privada del personal de la Corporació.
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Vist l’informe jurídic corresponent, que consta a l’expedient.
Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Reconèixer la compatibilitat sol·licitada pel senyor D.N.P. entre l’activitat
principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat privada secundària per compte
aliena com a ajudant de distribució de publicacions gratuïtes, en els termes i amb els
requisits referits en la present resolució.
Segon.- Informar a la persona interessada que:
-

-

El reconeixement de la compatibilitat no modifica la jornada de treball i l’horari
de l´interessat;
El reconeixement de compatibilitat quedarà automàticament sense efectes en
el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs de treball, tant del
principal com de la segona activitat, que l´interessat haurà de comunicar a
l’Ajuntament de Mataró.
L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada sobre el
règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de caràcter molt
greu.

Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a tres quarts de dues de la tarda, el
senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretària estenc la present acta.

Juan Carlos Jerez Antequera

La Secretària General acctal.,

1r. Tinent d’Alcalde

M. Lluïsa Guañabens Casarramona
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