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ACTA NÚM. 19 SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC
EL 15 DE NOVEMBRE DE 2021.
==================================================================
A la ciutat de Mataró, el quinze de novembre de dos mil vint-i-u, a les catorze hores
quinze minuts del migdia, es reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a
l’objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la
Presidència del senyor JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA, 1r. Tinent d’Alcalde
Hi concorren:
Juan Carlos Jerez Antequera

1r. Tinent d’Alcalde

Sergio Morales Diaz

2n. Tinent d’Alcalde

Laura Seijo Elvira

3a. Tinenta d’Alcalde

Núria Moreno Romero

4a. Tinenta d’Alcalde

M. Luisa Merchán Cienfuegos

6a. Tinenta d’Alcalde

Miquel Angel Vadell Torres

5è. Tinent d’Alcalde

Elizabet Ruíz Moreno

7a. Tinenta d’Alcalde

Excusen la seva assistència:

En David Bote Paz

Alcalde

Anna Villarreal Pascual

8a. Tinenta d’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. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 2 de
novembre de 2021.

2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

SECRETARIA GENERAL
3. Donar-se per assabentat de la sentència núm. 367/2021, de 2 de novembre de
2021 del Jutjat Contenciós Administratiu 5 de Barcelona, dictada en el
procediment abreujat núm. 191/2012 J interposat contra la desestimació de la
reclamació de responsabilitat patrimonial per Verti Aseguradora i DRR.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Gestió Econòmica4. Donar compte de l’informe d’execució pressupostaria del 3r. Trimestre del
2021.
5. Aprovar la factura del casal de la gent gran del 1 al 18 de juliol i les factures de
maig i juny de la oficina jove, per un import total de 86.350,40€ a la Fundació
Pere Tarrés.
6. Aprovar les factures del servei d'atenció domiciliària (SAD) del mes de
setembre 2021 dels proveïdors: Gesex Atenció Domiciliària SL, Accent Social
SL i Asociación Bienestar y Desarrollo per un import total de 354.284,70 euros.
7. Aprovació del Conveni de cessió finca zona Valldeix a favor de la Generalitat
de Catalunya per a la gestió d’una antena de telecomunicació.

-servei de compres i contractacions8. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei postal ordinari
per l’ Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Pumsa i Fundació
Tecnocampus Mataró Maresme per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 133.100,44 euros, iva no inclòs, per l’ any
de durada inicial del contracte (Exp. 2021/000108999).
9. Iniciar l’expedient de contractació del subministrament de material informàtic i
de telecomunicacions per a l’Ajuntament de Mataró.

10. Inici de l’expedient i aprovació del plec de condicions econòmicoadministratives i tècniques particulars a de contractació del servei de
replantada d’arbrat viari i zones verdes de Mataró,

PRECS I PREGUNTES

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

1.- Es aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el 2/11/2021.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (7).

2. -En el torn de DEPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
3. DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA SENTÈNCIA NÚM. 367/2021, DE 2 DE
NOVEMBRE DE 2021 DELJUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 5 DE
BARCELONA, DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 191/2012 J
INTERPOSAT CONTRA LA DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER VERTI ASEGURADORA I EL SR. DRR.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, presenta la següent proposta:

«En data 3-11-2021, el Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona, ha
notificat la Sentència número 367/2021, de 2 de novembre de 2021, dictada en el
Procediment abreujat núm. 191/2019-I, en el recurs interposat pel senyor D.R.R. i Verti
Aseguradora, SA, contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació de
responsabilitat patrimonial en la que demanava una indemnització pels danys

materials soferts per la motocicleta matrícula XXXXX-XXX quan el dia 27/10/2017 va
relliscar a la rotonda de la Plaça Itàlia degut a una taca d’oli al paviment.
En el decret de compareixença en el procediment es va aclarir que la reclamació no va
ser desestimada per silenci administratiu, sinó que es va dictar Decret 5324/2019, de
data 02/07/2019, del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat,
desestimatori de la pretensió, que va ser notificat a la representació de l’ara
demandant en data de 4-7-2019, i acusament de recepció de data 8-7-2019.
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una
indemnització per danys per un import de 1.100,60 euros. La sentència del Jutjat
Contenciós Administratiu desestima la demanda, entre altres, amb el següent
argument:
“Així, en el cas que ens ocupa, i tenint en compte els paràmetres ja fixats per declarar
o no responsabilitat, hem d´anar a la prova practica, i atendre al sistema de distribució
de càrrega de la mateixa.
La part actora reclama per uns fets ocorreguts el dia 2 d´octubre del 2017 quan a la
part actora, el senyor D.R., propietari de la motocicleta anava circulant per la plaça
Itàlia de la localitat de Mataró pel carril del mig quan va perdre el control del vehicle
arrel de l´existència d´una taca d´oli en la calçada.
La part demandada i la codemandada (concessionària) no posen en dubte els fets i
l´existència de la taca, si bé, al.leguen la intervenció d´un tercer que trencaria aquest
vincle de causalitat i el fet que l´Administració va actuar amb amb posterioritat amb
rapidesa.
Davant d´aquests fets i fent aplicació de la jurisprudència transcrita l´Administració ha
de provar que la seva resposta es va produir de manera immediata a l´avís per tal que
l´obstacle deixi de ser un perill i també que havia adoptat totes les mesures
necessàries per tal d´evitar que hi hagi obstacles a la via.
Efectivament, la codemandada, empresa concessionària del servei de neteja i
manteniment de la via va provar l´existència d´un Pla de neteja i manteniment de la
via, i la seva efectiva realització, inclús el mateix dia dels fets, pel que no es pot exigir
més obligacions a l´Administració. Resulta un fet obvi que l´existència d´una taca d´oli
prové d´un tercer i també ho és que l´Administració no pot estar les 24 hores dels 365
dies vigilant que les calçades estiguin en perfecte estat d´ús ja que es tractaria d´una
obligació de difícil compliment i amb uns costes impossibles de sufragar.”
La sentència imposa costes processals a la part actora en la quantia de 150,00€.
La sentència no és susceptible de recurs ordinari d'apel·lació.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2020, de 9 de juliol,
de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon
Govern i Mobilitat, previ Dictamen de la Comissió Informativa Municipal, proposo a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentència número 367/2021, de 2 de
novembre de 2021, dictada en el Procediment abreujat núm. 191/2019-I, en el recurs
interposat pel senyor D.R.R. i Verti Aseguradora, SA, contra la desestimació de la
reclamació de responsabilitat patrimonial en la que demanava una indemnització pels
danys materials soferts per la motocicleta matrícula XXXXX-XXX quan el dia
27/10/2017 va relliscar a la rotonda de la Plaça Itàlia degut a una taca d’oli al
paviment.
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de
Barcelona».

Es donen per assabentats

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Gestió Econòmica-

4. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTARIA DEL 3R.
TRIMESTRE DEL 2021.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, presenta la següent proposta:

«Relació de fets
Les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2021 estableixen en l’article 54 que
de conformitat amb l’article 207 del RDLeg. 2/2004, la intervenció presentarà
trimestralment l’estat d’execució del pressupost acompanyat de la informació
complementària que permeti valorar el nivell d’execució. D’aquest estat se’n donarà
compte a la Junta de Govern i a la Comissió Informativa d´Administració General i Bona
Governança.

És per això que proposo:
Primer.- Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària
corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2021».

Es donen per assabentats

5. APROVAR LA FACTURA DEL CASAL DE LA GENT GRAN DEL 1 AL 18 DE
JULIOL I LES FACTURES DE MAIG I JUNY DE LA OFICINA JOVE, PER UN
IMPORT TOTAL DE 86.350,40€ A LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Relació de fets
Vistes les factures de Serveis a la Ciutadania, dels serveis relatius als casals de la
gent gran de juliol i als serveis juvenils d’informació, assessorament i intervenció
socioeducativa de maig i juny, que presta la Fundació Pere Tarrés a l’Ajuntament de
Mataró, s’exposa el següent:
Primer.- Per acord de la Junta de Govern Local de data 04 d’abril de 2017, es va
adjudicar la contractació del servei de gestió integral de la xarxa de casals municipals
de gent gran, a favor de la Fundació Pere Tarrés, per un import de fins a 595.192,20
euros, IVA no inclòs. El contracte establia una durada de dos anys a partir del dia 1 de
juny de 2017.
Finalitzat aquest contracte durant l’any 2019, s’ha seguit prestant aquest servei per
part de la Fundació Pere Tarrés. Consultada la comptabilitat, consten despeses a nom
d’aquest contractista i d’aquest mateix objecte realitzades mitjançant document ADO,
d’import 101.380,30€ l’any 2019, 210.855,99€ l’any 2020 i 121.332,89€ en aquest
exercici 2021. La quantitat acumulada des de la finalització del contracte fins a
l’exercici actual és de 433.569,18 euros.
En l'informe de fiscalització plena del segon semestre de l’exercici 2020, s’exposava
que de la revisió efectuada de les obligacions en el pressupost de despeses, s’havia
detectat que per diferents proveïdors, entre els quals hi constava la Fundació Pere
Tarrés, les quantitats acumulades per un mateix servei superaven els límits fitxats per
a la formalització de contractes menors, incorrent en possibles fraccionaments de
contractes
Considerant que amb aquest contractista s’ha superat el topall acumulat del límit de
despesa que les Bases d’Execució del Pressupost autoritzen al Regidor Delegat
d’Administració, Bon Govern i Mobilitat (import 250.000,00€), es proposa l’aprovació
de les factures corresponents a l’exercici 2021 a la Junta de Govern, d’acord amb el
detall següent:
1. ADO 2021/106802, d’import 11.669,14€, del proveïdor FUNDACIÓ PERE
TARRÉS i relatiu al servei de gestió integral de la xarxa de casals municipals
de gent gran de La Llàntia, Cirera, Molins, Rocafonda, Les Santes-Escorxador,
l'Havana, Parc, Cerdanyola, Pla d'en Boet i Oriol Batista, del mes de juliol de
2021(del 1 al 18 de juliol).
Per aquest servei, relatiu a la gestió integral de la xarxa de casals de la gent gran, s’ha
iniciat el nou contracte amb data 19 de juliol de 2021.
Segon.- Per acord de la Junta de Govern Local de data 14 d’octubre de 2015 es van
adjudicar els serveis juvenils d’informació, assessorament i intervenció socioeducativa
de l’Oficina Jove del Maresme, a favor de la Fundació Pere Tarrés per un període de
dos anys. Es va acordar la pròrroga del contracte referit per un període de temps de

dos anys, fins el dia 31 d’octubre de 2019, i per un import de 857.391,64 euros, IVA
exclòs.
Finalitzada aquesta pròrroga, s’ha seguit prestant aquest servei per part de la
Fundació Pere Tarrés.
Consultada la comptabilitat, consten despeses a nom d’aquest contractista i d’aquest
mateix objecte realitzades mitjançant document ADO, d’import 63.303,49€ l’any 2019,
304.816,09€ l’any 2020 i 206.873,01€ en aquest exercici 2021. La quantitat acumulada
des de la finalització del contracte prorrogat fins a l’exercici actual ascendeix a
574.992,59 euros.
En l'informe de fiscalització plena del segon semestre de l’exercici 2020, s’exposava
que de la revisió efectuada de les obligacions en el pressupost de despeses, s’havia
detectat que per diferents proveïdors, entre els quals hi constava la Fundació Pere
Tarrés, les quantitats acumulades per un mateix servei superaven els límits fitxats per
a la formalització de contractes menors, incorrent en possibles fraccionaments de
contractes
Considerant que amb aquest contractista s’ha superat el topall acumulat del límit de
despesa que les Bases d’Execució del Pressupost autoritzen al Regidor Delegat
d’Administració, Bon Govern i Mobilitat (import 250.000,00€), es proposa l’aprovació
de les factures corresponents a l’exercici 2021 a la Junta de Govern, d’acord amb el
detall següent:
1. ADO 2021/106805 , d’import 35.914,02€, del proveïdor FUNDACIÓ PERE
TARRÉS i relatiu a serveis juvenils d’informació, assessorament i intervenció
socioeducativa de l’Oficina Jove del Maresme- Espais joves Rocafonda,
Cerdanyola, La Llàntia i Pla d'En Boet del mes de maig de 2021.
2. ADO 2021/106806 , d’import 38.767,24€, del proveïdor FUNDACIÓ PERE
TARRÉS i relatiu a serveis juvenils d’informació, assessorament i intervenció
socioeducativa de l’Oficina Jove del Maresme- Espais joves Rocafonda,
Cerdanyola, La Llàntia i Pla d'En Boet del mes de juny de 2021.
Per aquest servei, relatiu a la gestió dels serveis juvenils d’informació, assessorament i
intervenció socioeducativa de l’Oficina Jove del Maresme, s’ha iniciat el nou contracte
amb data 1 de juliol de 2021
Tercer.- Vistos els informes realitzats pel servei gestor, relatius a la gestió dels serveis
juvenils d’informació, assessorament i intervenció socioeducativa, i a la gestió integral
de la xarxa de casals municipals de gent gran, i vistos els informes de la Intervenció de
Fons número 315 i 318.
Fonaments de dret
El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
Les bases d’execució del pressupost 2021.
La Llei de contractes del sector públic 9/2017, de 8 de novembre.

Vista la documentació que s’acompanya a l’expedient.
En tant que actualment, amb aquest contractista s’ha superat el topall del límit de
despesa que les Bases d’Execució del Pressupost autoritzen al Regidor Delegat
d’Adminstració, Bon Govern i Mobiliat, per sobre del qual la competència correspon a
la Junta de Govern (Art. 19.3.A.2):
Art. 19.3.A.2 (Bases d’Execució del Pressupost de 2021): Són competències
del la Junta de Govern:
Autoritzar les despeses dels contractes inclosos a l’àmbit d’aplicació de la Llei
de contractes del sector públic, a partir d’1.000.000 d’euros dels valors
estimats pels contractes d’obres i, de 250.000 euros de valor estimat del
contracte per a la resta de contractes...
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2019 de 9 de juliol,
de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’ Administració, Bon
Govern i Mobilitat PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
Únic.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació, de les següents
operacions comptables:
1. ADO 2021/106802, d’import 11.669,14€, del proveïdor FUNDACIÓ PERE
TARRÉS i relatiu al servei de gestió integral de la xarxa de casals municipals
de gent gran de La Llàntia, Cirera, Molins, Rocafonda, Les Santes-Escorxador,
l'Havana, Parc, Cerdanyola, Pla d'en Boet i Oriol Batista, del mes de juliol de
2021(del 1 al 18 de juliol).
2. ADO 2021/106805 , d’import 35.914,02€, del proveïdor FUNDACIÓ PERE
TARRÉS i relatiu a serveis juvenils d’informació, assessorament i intervenció
socioeducativa de l’Oficina Jove del Maresme- Espais joves Rocafonda,
Cerdanyola, La Llàntia i Pla d'En Boet del mes de maig de 2021.
3. ADO 2021/106806 , d’import 38.767,24€, del proveïdor FUNDACIÓ PERE
TARRÉS i relatiu a serveis juvenils d’informació, assessorament i intervenció
socioeducativa de l’Oficina Jove del Maresme- Espais joves Rocafonda,
Cerdanyola, La Llàntia i Pla d'En Boet del mes de juny de 2021.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (7).

6. APROVAR LES FACTURES DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD)
DEL MES DE SETEMBRE 2021 DELS PROVEÏDORS: GESEX ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA SL, ACCENT SOCIAL SL I ASOCIACIÓN BIENESTAR Y
DESARROLLO PER UN IMPORT TOTAL DE 354.284,70 EUROS.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, presenta la següent proposta:
«Relació de fets
Vistes les factures de Benestar Social dels serveis relatius al contracte de servei a
domicili de suport a la llar i atenció a la persona -Servei d’Atenció Domiciliària
dependència i Servei d’Atenció Domiciliària social, del període de setembre 2021, que
presten les empreses Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD), Gesex Atenció
Domiciliària S.L. (Gesex) i Accent Social S.L. a l’Ajuntament de Mataró, s’exposa el
següent:
Primer.- Per acord del Ple de data 6 d'abril de 2017 es va adjudicar la contractació del
servei, a favor dels contractistes indicats, per un import l’import global de 6.094.040,04
euros, IVA inclòs. El contracte establia una durada de dos anys a comptar des del 5 de
maig de 2017, prorrogable dos anys més.
Finalitzat aquest contracte durant l’any 2021, s’ha seguit prestant aquest servei per
part de les esmentades empreses. Consultada la comptabilitat, consten despeses a
nom d’aquests contractistes i d’aquest mateix objecte realitzades mitjançant document
ADO, per l’import total de 1.896.509,23euros.
Per tant, considerant que en aquest contracte s’ha superat el topall acumulat del límit
de despesa que les Bases d’Execució del Pressupost autoritzen al Regidor Delegat
d’Administració, Bon Govern i Mobilitat (import 250.000,00€), es proposa l’aprovació
de les factures corresponents a l’exercici 2021 a la Junta de Govern, d’acord amb el
detall següent:

Per aquest servei, en aquests moments s’està licitant el nou contracte i el termini de
presentació d’ofertes finalitza l’onze de novembre de 2021.
Segon.- Vistos els informes realitzats pel servei gestor i els informes de la Intervenció
de fons (número 300/2021,de data 27d’octubre i 305/2021, de data 2 de novembre de
2021).
Fonaments de dret
El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.

Les bases d’execució del pressupost 2021.
La Llei de contractes del sector públic 9/2017, de 8 de novembre.
El RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en
les entitats del Sector Públic Local.
Vista la documentació que s’acompanya a l’expedient.
En tant que en aquest contracte s’ha superat el topall del límit de despesa que les
Bases d’Execució del Pressupost autoritzen al Regidor Delegat d’Adminstració, Bon
Govern i Mobiliat, per sobre del qual la competència correspon a la Junta de Govern
(Art. 19.3.A.2):
Art. 19.3.A.2 (Bases d’Execució del Pressupost de 2021): Són
competències del la Junta de Govern:
Autoritzar les despeses dels contractes inclosos a l’àmbit d’aplicació de
la Llei de contractes del sector públic, a partir d’1.000.000 d’euros dels
valors estimats pels contractes d’obres i, de 250.000 euros de valor
estimat del contracte per a la resta de contractes...
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2019 de 9 de juliol,
de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’ Administració, Bon
Govern i Mobilitat PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
Únic.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació, de les següents
operacions comptables:

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (7).

7. APROVACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ FINCA ZONA VALLDEIX A FAVOR DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA GESTIÓ D’UNA ANTENA DE
TELECOMUNICACIÓ.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, presenta la següent proposta i fa constar que s’ha realitzat uns correcció en
la proposta aprovada per la CIM d’Administració General i Bona Governança que no
altera ni el contingut ni el sentit de la proposta
«Atès que el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya, ha remès escrit, amb data d’entrada en el registre
11/01/2021, en relació al conveni signat entre aquest i l’Ajuntament de Mataró relatiu a
la cessió d’ús de terrenys per a la gestió d’una infraestructura de telecomunicacions i
la necessitat d’adequació d’aquest a la normativa en vigor.
Vist el contingut de la memòria respecte l’objecte del present en la qual es manifesta la
conveniència de la subscripció d’aquest en els termes que es refereixen i es proposa
que:


L’any 2010 el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró, formalitzaren un conveni
per a la construcció d’una infraestructura de telecomunicacions que permetés
millorar les deficiències de cobertura dels serveis de telecomunicacions de
banda ampla, televisió digital i telefonia mòbil, davant les deficiències
detectades en diverses zones del municipi.



A tal efecte es va cedir l’ús d’una porció de terreny de 150 metres2 de la finca
situada al veïnat de Valldeix s/núm. de Mataró, que forma part de la finca
registral núm. 3.260, inscrita al Registre de la Propietat núm. 4 de Mataró, al
Volum 3.191, Llibre 153, Foli 30, de la qual l’Ajuntament de Mataró en disposa,
en virtut de la cessió efectuada a favor de l’Ajuntament de Mataró per la
mercantil Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) propietària de la
finca, per un període de 30 anys amb efectes des del 10 de novembre de 2010;



Considerant que resulta d’interès compartit per ambdues Administracions el
seguir mantenint la col·laboració iniciada en el seu dia amb l’objectiu de millora
dels serveis de telecomunicacions per a la ciutadania de Mataró i amb la
possibilitat de poder utilitzar aquesta infraestructura per a poder-hi instal·lar
aquelles que puguin resultar necessàries per aquest Ajuntament;



Donat que l’actual marc normatiu exigeix la concertació d’un nou conveni entre
ambdues parts;



Atès que el contingut de la proposta de nou conveni de cessió de la porció de
terreny (també de 150m2) de la finca esmentada, es basa en els mateixos
termes que l’anterior i que aquest tampoc tindrà cap cost econòmic per aquest
consistori.



Es proposa subscripció nou conveni amb el Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya relatiu a la cessió
d’ús de terreny per a la gestió d’una infraestructura de telecomunicació, segons
proposta remesa per la Generalitat de Catalunya.

Consten a l’expedient les dades identificatives, d’inventari i de valoració de la finca.
Vistos els informes tècnics i jurídic.
D’acord amb el disposat als articles 72 i 73 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya (RPELC), en
relació amb l’article 212 i següents 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 (LMRLC).
D’acord amb les disposicions contingudes respecte els convenis a la Llei 26/2010, del
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.
Per tot això, en virtut de les competències delegades per decret d’alcaldia 4705/2020,
de 9 de juliol PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció, si s’escau, dels
següents ACORDS:
Primer.-Aprovar la minuta del conveni de cessió d’ús de la porció de terreny de 150m2
de la finca situada al veïnat de Valldeix s/núm. de Mataró, amb Ref. Cadastral
08120A0300140000ZY i que forma part de la finca registral núm. 3.260, inscrita al
Registre de la Propietat núm. 4 de Mataró, al Volum 3.191, Llibre 153, Foli 30, de la
qual l’Ajuntament de Mataró en disposa, en virtut de la cessió efectuada a favor
d’aquest Consistori, entre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró, el model del qual
s’annexa a la present.
Segon- Autoritzar al Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, el senyor
Juan Carlos Jerez Antequera, o a qui el pugui succeir en el càrrec, per a signar el
conveni en representació d’aquest Ajuntament de Mataró
Tercer-. Notificar aquest acord al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat de Catalunya, al serveis municipals de Sistemes i
Telecomunicacions, Llicències d’obres i activitats, Urbanisme i Promocions
Urbanístiques de Mataró, SA

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (7).

-servei de compres i contractacions8. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES
PARTICULARS
QUE
REGIRAN
LA
CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI POSTAL ORDINARI PER L’ AJUNTAMENT
DE MATARÓ, AIGÜES DE MATARÓ SA, PUMSA I FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME PER UN IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 133.100,44 EUROS, IVA NO
INCLÒS, PER L’ ANY DE DURADA INICIAL DEL CONTRACTE (EXP.
2021/000108999).

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Relació de fets
1. Mitjançant informe del cap de la unitat administrativa del Servei de Compres i
Contractacions sol•licita la contractació del servei postal ordinari per l’ Ajuntament de
Mataró, Aigües de Mataró SA, Pumsa i la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme
per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 133.100,44
euros, iva no inclòs, per l´ any de durada del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les
modificacions previstes en el plec i la possibilitat de pròrroga , el valor estimat del
contracte és de 292.820,97 euros.
2. Consta a l’expedient:


Informe de la secretària general respecte de l’adequació dels plecs econòmics
administratius i tècnics particulars elaborats a la legislació vigent sobre
contractació del sector públic.



Informe de l’interventor de Fons respecte a la previsió de crèdit adequat i
suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a la
partida corresponent del pressupost municipal que s’ aprovi per l’ exercici 2022.

Fonaments de dret
1. Atès el que disposen els arts. 17, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2019 de 9 de juliol,
de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’ Administració, Bon
Govern i Mobilitat, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
Primer: Iniciar l’expedient de contractació del servei postal ordinari per l’Ajuntament de
Mataró, Aigües de Mataró SA, Pumsa i la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme
per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 133.100,44
euros, IVA no inclòs, per l´ any de durada del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les
modificacions previstes en el plec i la possibilitat de pròrroga , el valor estimat del
contracte és de 292.820,97 euros.
Segon: Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà
la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària
i procediment obert.
Tercer: Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència aquesta
proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l’
endemà de la publicació de la licitació en el perfil del contractant

Quart :.Autoritzar la despesa de fins 161.051,53 €, iva inclòs, amb el següent detall:
Ajuntament: AFUT núm. 108019 per import de 13.673,53 €
Aigües de Mataró, SA: 145.200 €
Pumsa: 363 €
Fundació Tecnocampus Mataró Maresme: 1.815 €
Cinquè.: D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els efectes del
present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents partides
del pressupost municipal que s’aprovi per a l´ exercici 2022, a fi de poder atendre les
despeses que es preveu meriti la present contractació durant l´ esmentada anualitat.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (7).

9. INICIAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
MATERIAL INFORMÀTIC I DE TELECOMUNICACIONS PER A L’AJUNTAMENT DE
MATARÓ.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, presenta la següent proposta:
«Relació de fets
1. Per informe de data 07/09/2021 del cap del Servei de Sistemes d’Informació i
Telecomunicacions, es sol·licita i justifica la necessitat de tramitació de la
contractació del subministrament de material informàtic i de telecomunicacions per
a l’Ajuntament de Mataró, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 101.300,00 euros, IVA no inclòs.
A efectes de procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat de pròrroga i de
modificacions, el valor estimat del contracte és de 324.160,00 euros.
2. Consta a l’expedient:


Informe de la secretària general respecte de l’adequació dels plecs econòmics
administratius i tècnics particulars elaborats a la legislació vigent sobre
contractació del sector públic.



Informe de l’interventor de Fons respecte a la previsió d’existència de crèdit
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present

contractació a la partida 120200/92032Z/62600 del pressupost municipal
aprovat per al present exercici 2021.
Fonaments de dret
1. Aquest contracte correspon als anomenats de subministrament, d’acord amb el
que disposa l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (LCSP).
2. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de
la contractació, d’acord amb el previst l’article 116 de la LCSP.
3. De conformitat amb el que disposa els articles 156, 145 i concordants de la
LCSP, la forma de contractació serà el procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada.
4. És òrgan competent per a la present contractació la Junta de Govern Local,
d’acord amb el Decret d'Alcaldia núm. 4975/2019, de 19 de juny, de creació,
composició i competències de la Junta de Govern Local.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2019 de 9 de juliol,
de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’ Administració, Bon
Govern i Mobilitat, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:

PRIMER. Iniciar l’expedient de contractació del subministrament de material
informàtic i de telecomunicacions per a l’Ajuntament de Mataró, amb un import fixat
com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 101.300,00 euros, IVA no
inclòs.
A efectes de procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat de pròrroga i de
modificacions, el valor estimat del contracte és de 324.160,00 euros.
SEGON. Aprovar els plec de clàusules econòmico-administratives i tècniques
particulars que regiran la contractació expressada en l’apartat anterior, mitjançant
tramitació ordinària i procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 30 dies naturals a comptar des de
l’enviament de l’anunci de licitació al DOUE, per a la presentació de proposicions.
QUART. Atendre la despesa total de 101.300,00 €, més 21.273,00 € en concepte
d’IVA en total 122.573,00 €, a càrrec de la partida 120200/92032Z/62600 del
pressupost municipal aprovat per al present exercici 2021 (Doc. comp. A núm.
84804)».
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (7).

10. INICI DE L’EXPEDIENT I APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS
ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS
A DE
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REPLANTADA D’ARBRAT VIARI I ZONES
VERDES DE MATARÓ.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, presenta la següent proposta:

“Relació de fets
Mitjançant informe de la cap del Servei d’Equipaments Municipals es sol·licita la
tramitació de la contractació del servei de replantada d’abrat viari i zones verdes de
Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
284.354,23 euros, IVA no inclòs, per l’any de durada del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la no
possibilitat de pròrroga però sí les possibles modificacions contemplades en el plec
de clàusules administratives particulars, el valor estimat del contracte és de
341.225,08 euros.
Consta a l’expedient:


Informe de la Secretaria General respecte de l’adequació dels plecs
econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs
generals aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre
contractació del sector públic.



Informe de la Intervenció de Fons respecte a l’existència de crèdit
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 710102/17111 /61300 del pressupost
municipal aprovat per a l’exercici 2021.

Fonaments de dret
D’acord amb el que disposen els arts. 17, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
És òrgan competent la Junta de Govern Local, d’acord amb el decret d’Alcaldia
4975/2019, de 19 de juny, de delegació de competències.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2020 de 9 de
juliol, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració,
PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Iniciar l’expedient de contractació del servei de replantada d’arbrat viari i
zones verdes de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 284.354,23 euros, IVA no inclòs, per l’any de durada del
contracte.

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la no
possibilitat de pròrroga però sí les possibles modificacions contemplades en el plec
de clàusules administratives particulars, el valor estimat del contracte és de
341.225,08 euros.

SEGON. Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques
particulars que regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior,
mitjançant tramitació ordinària i procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada.

TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 30 dies naturals, comptats a partir
de l’enviament de l’anunci de licitació al DOUE, per a la presentació de
proposicions.

QUART. Autoritzar la despesa total de 330.340,02€, IVA inclòs, a càrrec de la
partida 710102/17111 /61300 del pressupost municipal (document comptable A
núm. 113769).

CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els
efectes del present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en la
corresponent partida dels pressupostos municipals que s’aprovin per a l’exercici
2022, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present
contractació durant l’anualitat esmentada”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (7).

FORA CONVOCATÒRIA
Conclòs l’ordre del dia de la Junta de Govern Local, el Sr. Juan Carlos Jerez
Antequera, Primer Tinent d’Alcalde, indica que, amb posterioritat a la convocatòria s’ha
presentat una proposta de la CIM de Presidència, Qualitat Institucional i Estratègia
Mataró, que per tràmit d’urgència, convindria tractar en aquesta sessió.
La urgència es apreciada per la Junta de Govern Local per unanimitat dels 7 assistents
a la sessió.

SOL·LICITUD DE PRÓRROGA PER A L’EXECUCIÓ DE L’OPERACIÓ DE
COORDINACIÓ DEL PECT DE MATARÓ-MARESME (PO FEDER DE CATALUNYA
2014-2020).
Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat de Presidència, Educació, Formació
Professional i Universitat, presenta la proposta següent:

“Relació de fets
L’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril, va obrir la convocatòria per a la selecció de
projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la
RIS3CAT susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, i
en va aprovar les bases reguladores.
Els PECT són iniciatives, impulsades pels agents del territori i liderades per les
entitats públiques locals de Catalunya, que articulen uns projectes amb operacions i
actuacions per a la transformació econòmica del territori, i que tenen un fort
component d’innovació. Contribueixen a les prioritats i als objectius de la RIS3CAT i
del Programa operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020, compten amb la
participació del teixit social i econòmic i tenen un impacte en la competitivitat del
territori.
En data 25 de juliol de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar la participació de
l’Ajuntament de Mataró com a entitat representant del Projecte d’Especialització i
Competitivitat Territorial de Mataró Maresme i la presentació d’una sol·licitud de
subvenció a la convocatòria de selecció de projectes amb un pressupost global de
5.000.000,00 €. El projecte presentat incloïa tres grans projectes/àmbits d’actuació
(la Innovació social urbana, el Tèxtil i l’Esport i turisme) i estava conformat per 10
operacions específiques liderades en cada cas per una de les entitats participants
beneficiàries: Ajuntament de Mataró (Operacions 1 i 2), Fundació TecnoCampus
Mataró-Maresme (Operacions 3, 4 i 10), Fundació Eurecat (Operacions 5 i 6),
ASEGEMA (Operació 7) i Ajuntament de Calella (Operacions 8 i 9).
En data 5 de setembre de 2017 es va emetre per part del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya la
Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions als projectes
d’especialització i competitivitat territorial (PECT), que denegava la sol·licitud de
finançament del projecte presentat.
En data 29 de setembre de 2017, l’Ajuntament de Mataró, actuant com a entitat
representant del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial de Mataró
Maresme va presentar al·legacions al conjunt de valoracions i motivacions de
despeses no acceptades com a elegibles en la proposta de resolució provisional.
En data 25 d’abril de 2018 es va publicar al DOGC núm. 7606 la Resolució
GAH/815/2018, de 19 d’abril, de concessió de subvencions als projectes
d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT
susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 (Ordre
GAH/95/2016, de 26 d’abril).

Per decret d’Alcaldia 4277/2018 d’11 de maig, l’Ajuntament de Mataró va acordar
realitzar les adaptacions de la memòria i del pressupost del PECT necessàries en
funció de l’import i contingut de la resolució definitiva, la subscripció del conveni de
participació al projecte i la formalització de l’acceptació de la subvenció de
95.175,34 €, per a l’operació Coordinació PECT, destinada a realitzar les actuacions
necessàries de coordinació i justificació del Projecte d’Especialització i Competitivitat
Territorial Mataró Maresme, i d’interlocució amb la Generalitat de Catalunya i les
entitats sòcies.
En data 31 de desembre de 2018 es va publicar al DOGC núm. 7777 la Resolució
PRE/3084/2018, de 20 de desembre, per la qual es dona publicitat a la segona
modificació de l’annex I de la Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril, per la qual se
seleccionen els projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)
emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 20142020.
En data 19 de juny de 2020, la Consellera de la Presidència va dictar una resolució
per la qual, a l’empara de l’article 5.2 del Decret llei 8/2020, de 24 de març,
s’adoptaven determinades mesures de flexibilització de les bases reguladores de la
1a convocatòria de projectes PECT, per donar viabilitat màxima a operacions
cofinançades que s’ha vist afectades pel context generat per la COVID-19. Entre les
mesures adoptades s’inclou l’ampliació del termini d’execució ordinari dels projectes
fins al 31 de desembre de 2021; del termini de sol·licitud de pròrroga (per a les
entitats locals que hagin executat i pagat un mínim del 70% de l’operació) fins al 30
de novembre de 2021; i del termini de justificació fins al 31 de gener de 2022.
L’Ajuntament de Mataró, en el marc de les seves obligacions derivades de la
condició d’entitat representant o coordinadora del projecte, regulades per l’article 2.7
de les bases de la convocatòria (Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril), ha vingut
desenvolupant de del mes de maig de 2018 les tasques de coordinació del projecte
PECT, per mitjà del desenvolupament de les actuacions de l’Operació de
Coordinació contingudes a la memòria tècnica del projecte: A1.1 Coordinació de
projectes; A1.2 Avaluació i seguiment; A1.3 Interlocució amb la DGAL; A1.4
Justificació; i A1.5 Comunicació global del projecte.
Fins a data d’avui, l’Ajuntament de Mataró ha presentat i justificat despesa
acreditativa i indicadors de l’execució del projecte per mitjà dels diferents períodes
de certificació habilitats per part de la Direcció General d’Administració Local del
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. En concret, la relació
de despeses elegibles presentades durant les certificacions suma un valor total de
143.186,36 €.
L’article 2.6. de les bases reguladores de la convocatòria (modificat per la Resolució
de la Consellera de Presidència de 19 de juny de 2020) estableix la possibilitat de
sol·licitar pròrrogues, de manera justificada, sempre abans del 30 de novembre de
2021, i només per a les entitats beneficiàries que hagin executat i pagat un mínim del
70% de l'operació, com a màxim per la meitat del termini inicial, que s'hauran
d'aprovar mitjançant resolució de l'òrgan competent.

Fonaments de dret


Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.



RD Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.



Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.



Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i RD
887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament General de
Subvencions.



Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals.



Bases d’execució del pressupost municipal de 2018 i 2019 de
l’Ajuntament de Mataró.



Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la selecció de projectes d’especialització i
competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el
Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i s’obre la
convocatòria.



Resolució de la Junta de Govern Local de Mataró, de 25 de juliol de
2016, relatiu al Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial
Mataró Maresme.



RESOLUCIÓ GAH/815/2018, de 19 d’abril, per la qual se seleccionen
els projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)
emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de
Catalunya 2014-2020.



DECRET 4277/2018 d’11 de maig, d’acceptació de la subvenció del
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya per a l’operació Coordinació PECT
presentada en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020
(Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)) i adhesió
al conveni de participació del Projecte d’Especialització i Competitivitat
Territorial de Mataró Maresme.



RESOLUCIÓ PRE/3084/2018, de 20 de desembre, per la qual es dona
publicitat a la segona modificació de l’annex I de la Resolució
GAH/815/2018, de 19 d’abril, per la qual se seleccionen els projectes
d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.



Resolució de la Consellera de la Presidència, de 19 de juny de 2020,
per la qual, a l’empara de l’article 5.2 del Decret llei 8/2020, de 24 de
març, s’adopten determinades mesures de flexibilització de les bases
reguladores de les subvencions a projectes d'especialització i
competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el
Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, 1a convocatòria,
per donar viabilitat màxima a operacions cofinançades que s’ha vist
afectades pel context generat per la COVID-19.

Vist el Faig constar de l’Interventor municipal de 12 de novembre de 2021, que
acredita un volum de despesa executada, pagada i certificada de 143.186,36 €, que
correspon al 75,2% del total de despesa elegible de l’Operació de Coordinació.
Vist l’informe del Cap de Servei d’Estratègia i Governança, de 12 de novembre de
2021, sobre la necessitat de sol·licitar pròrroga per al correcte i efectiu
desenvolupament de les funcions d’entitat representant del projecte PECT que
l’Ajuntament de Mataró té encomanades.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2019 de 9 de juliol,
de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Presidència,
Educació, Formació Professional i Universitat, PROPOSA a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar la sol·liciutud d’una pròrroga del termini d’execució (fins el 31 de
desembre de 2023 coma màxim) de l’Operació de Coordinació del Projecte
d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) de Mataró-Maresme.
SEGON. Presentar aquesta sol·licitud a la Direcció General d’Administració Local
del Departament de la Presidència d’acord amb els terminis i procediments
establerts per la mateixa i per les bases reguladores de la convocatoria”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (7).

Precs i Preguntes : No se’n formulen

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

Juan Carlos Jerez Antequera

M. Lluïsa Guañabens Casarramona

1r. Tinent d’Alcalde

Secretària General Accidental

