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ACTA NÚM. 5 /2018- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 12 DE MARÇ DE 2018. 

================================================================= 

 

A la ciutat de Mataró, el dotze de març de dos mil divuit, essent  un quart de tres de 

la tarda, 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 DAVID BOTE PAZ, Alcalde - president 

 
Hi concorren: 
 

En David Bote Paz           Alcalde 
Núria Moreno Romero    1ra.  Tinent d’Alcalde 
Juan Manuel vinzo Gil    2n.   Tinent d’Alcalde 
Juan Carlos Jerez Antequera   3r.    Tinent d’Alcalde 
Miquel Angel Vadell Torres   4t.    Tinent d’Alcalde 
M. Luisa Merchán Cienfuegos   5na. Tinent d’Alcalde 

 
 
 
 

Assistits de la Secretària accidental senyora Anna Ramírez Lara, que certifica. 

 

 

Excusen la seva assistència  

 

Núria Moreno Romero    1ra.  Tinent d’Alcalde 
 

 

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  26 de 
febrer de 2018. 

 
 
2 DESPATX OFICIAL  
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 CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
    
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS   
 
 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
3 Modificació del contracte del servei de neteja dels edificis i dependències 

municipals, escoles, escoles bressol, instal•lacions culturals i esportives, wc públics 
de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Mataró Ràdio, Consorci Digital 
Mataró-Maresme i Consorci Museu d’ Art Contemporani de Mataró. 

 
4 Resolució del contracte del servei postal ordinari  de l’Ajuntament de Mataró, 

Aigües de Mataró, SA, Pumsa i Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme. 
 
5 Modificació dels plecs de la contractació per a l’adquisició i implantació d’una 

plataforma integral d’Administració electrònica per a l’Ajuntament de Mataró i el 
seu sector públic dependent. 

 
 
  SECRETARIA GENERAL 
 
6 Donar-se per assabentada de la  sentència núm. 32/2018 de 12 de febrer, del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, dictada en el Procediment 
abreujat núm. 41/2017-B interposat contra la desestimació de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial presentada per T.C.R. 

 

 

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

del Dia. 

 

 

1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el   

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

2 – En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte. 
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CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
    

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
 

-Servei de Compres i Contractacions- 
 

 
3 MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I 

DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, ESCOLES, ESCOLES BRESSOL, 

INSTAL•LACIONS CULTURALS I ESPORTIVES, WC PÚBLICS DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, AIGÜES DE MATARÓ, SA, MATARÓ RÀDIO, 

CONSORCI DIGITAL MATARÓ-MARESME I CONSORCI MUSEU D’ ART 

CONTEMPORANI DE MATARÓ. 

 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 
 
“Relació de fets 
 
1. Mitjançant acord de Ple de data 6 de maig de 2015 es va adjudicar el  servei de  
neteja dels edificis i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions 
culturals i esportives, WC públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, 
Mataró Ràdio, Consorci Digital Maresme i Consorci Museu d’Art Contemporani de 
Mataró a favor de l’empresa Servicios Especiales de Limpieza SA  per import de 
13.205.682,92 €, iva inclòs  
      
2. Mitjançant informe  de data 17 de gener   de 2018   la Cap del Servei de Compres i    
Contractacions proposa tramitar  les següents modificacions en l’ esmentat contracte: 
 

- S’ ha posat de manifest que les hores inicialment previstes per l’  escola Angeleta 
Ferrer són insuficients tenint en compte el major grau d’ ocupació general pel fet de 
ser la seu de l’escola de música després de la jornada escolar, es considera 
necessari incrementar en quatre hores al dia la neteja de l’ escola. 
 
- En aquest curs escolar l’escola bressol Elna ha vist incrementat el nombre de nens 
que utilitzen el servei de menjador  pel que es considera necessari incrementar en 
mitja hora al dia la neteja en la franja horària del migdia.   

 
 - Es considera necessari ampliar les hores de neteja del mercat de la plaça de Cuba   

per tenir cura dels lavabos tenint en compte el gran nombre d’ usuaris que passa 
diàriament pel mercat. 
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- La  societat municipal Promocions Urbanístiques de  Mataró, SA  ha sol.licitat la 
modificació del contracte pel servei de neteja del local 12 de la planta primera de 
l’edifici de Vidre.   

 

3. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la 
present modificació  a les corresponents partides dels pressupost de l’Ajuntament   
aprovat per la present anualitat, i es preveu l’existència de crèdit en el pressupost que 
s’ aprovi per a l’ exercici  2019.   
 
 
Fonaments de dret 

 

D’acord amb el previst en l’art. 219 en relació amb l’art. 106 del RDleg. 3/2011 de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
la clàusula vint-i-unena del plec de clàusules administratives particulars que regeixen 
la present contractació preveu la possibilitat de modificar el contracte,   sense que les 
modificacions puguin superar el 10 % de l’import de licitació del contracte. 
 
El Ple municipal en data 7 de juliol de 2016 va aprovar delegar a la Junta de Govern 
les modificacions del contracte que no superin el 10 % de l’ import de licitació del 
contracte. 
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017 de 6 
d’octubre, de delegació de competències,  qui subscriu, regidor delegat de Serveis 
Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer- Aprovar les  següents modificacions del contracte del servei de  neteja dels 
edificis i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i 
esportives, WC públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Mataró 
Ràdio, Consorci Digital Maresme i Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, 
adjudicat a l’empresa Servicios Especiales de Limpieza SA :  

 

- Increment  del contracte  en   2.016,57  hores ordinàries a l’any,  per un import  de  
31.378,74  €,  iva inclòs,  amb el següent detall:    

 

o Escola Angeleta Ferrer, increment de 4 hores  al dia de dilluns a 
divendres 

o Escola Bressol Elna,  increment de ½  hora al  dia  de dilluns a 
divendres 

o Lavabos mercat de la plaça de Cuba, es netejaran  de  dimarts  a 
divendres   3,5  hores, dilluns 2 hores i dissabtes 4 hores.  

 

- Increment   del contracte en  233  hores ordinàries i 2 hores d’especialista  l’any per 
un import de 3.705,01 €  iva inclòs,  amb el següent detall: 
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o -Local núm. 12 de Pumsa (Edifici de Vidre),  es netejarà 1 hora al dia 
de   dilluns a divendres i 2 hores d’especialista a l’any . 

  

Segon.- Autoritzar  i disposar a favor de l’ empresa Servicios Especiales de Limpieza, 
SA:      

Relació AD nº  563 per  import de  28.984,42 € 

Relació ADFUT nº 566 per import de 1.242.831,92  € 

 

Tercer- Aprovar les següents operacions comptables inverses: 

 

Relació ADFUT/ núm. 565  per import de 1.223.467,51 € 

 

Quart .-Condicionar els efectes  del present acord a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en les corresponents partides del pressupost  de l’Ajuntament  que s’ aprovi  
per l’ exercici 2019  , a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta 
contractació durant l’ expressada anualitat”. 

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

4 RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI POSTAL ORDINARI  DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, AIGÜES DE MATARÓ, SA, PUMSA I FUNDACIÓ 

TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent 
 

“La Junta de Govern Local de 6  de juny de 2017 va aprovar adjudicar el servei postal 
ordinari per l’ Ajuntament de Mataró, Aigües de  Mataró, SA, Pumsa i la Fundació 
Tecnocampus Mataró-Maresme   a l’empresa Unipost SA 
 
En data 20 de  febrer de 2018 s’ ha rebut escrit de l’Administrador concursal d’ 
Unipost en el que ens informa que el jutge del Jutjat Mercantil nº 7 de Barcelona va 
dictar auto d’ obertura de la fase de liquidació d’ Unipost.  Encara que en l’escrit l’ 
Administrador concursal manifesta la seva voluntat de mantenir l’ operativitat fins el 
30 d’ abril de 2018, des del dia 23 de febrer l’empresa Unipost ja no ve a recollir les 
cartes a l’Ajuntament de Mataró. 
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L’apartat b) de l’article 223 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, estableix com una 
de les causes de resolució del contracte la declaració de concurs o la declaració d’ 
insolvència en qualsevol altre procediment.   
L’ art. 224.2 disposa que la declaració d’ insolvència en qualsevol procediment i, en 
cas de concurs, l’ obertura de la fase de liquidació, donarà sempre lloc a la resolució 
del contracte 
 
L’ article disposa 225.4 disposa que només s’ acordarà la pèrdua de la garantia en  
cas de resolució del contracte per concurs del contractista quan el concurs hagués 
estat qualificat com a culpable. 
 
L’administrador concursal ens informa que la fase de qualificació encara no s’ ha 
obert. 
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017 de  6 d’ 
octubre, de delegació de competències,  qui subscriu, regidor delegat de Serveis 
Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Acordar la resolució del contracte del servei postal ordinari per l’ Ajuntament 
de Mataró, Aigües de  Mataró, SA, Pumsa i la Fundació Tecnocampus Mataró-
Maresme  atès  l’ obertura de la fase de liquidació de l’empresa Unipost  SA.    
 
Segon.- Aprovar les operacions inverses AD/  núm.   17699   per  import de 50.500 € 
i ADFUT/ núm. 17698 per import de 20.199,92 €  
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

5 MODIFICACIÓ DELS PLECS DE LA CONTRACTACIÓ PER A 

L’ADQUISICIÓ I IMPLANTACIÓ D’UNA PLATAFORMA INTEGRAL 

D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I EL 

SEU SECTOR PÚBLIC DEPENDENT. 

  

Aquest punt es retira de l’Ordre dia, sense votació, atès que per decret d’alcaldia de 

núm. 2211/2018, de 8 de març, es va avocar la competència delegada a la Junta de 

Govern.  
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SECRETARIA GENERAL 
 

 

6 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA  SENTÈNCIA NÚM. 32/2018 DE 12 DE 

FEBRER, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 14 DE 

BARCELONA, DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 41/2017-B 

INTERPOSAT CONTRA LA DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA PER T.C.R. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 

En data 6 de febrer de 2018, el Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de 
Barcelona, ha notificat la Sentencia número 32/2018 de 12 de febrer de 2018,  
dictada en el Procediment abreujat núm. 41/2017-B en el recurs interposat per la 
senyora T.C.R., contra el decret núm. 8638/2016 de 28 de novembre, del regidor 
delegat de Serveis Centrals que resol desestimar la reclamació de responsabilitat 
patrimonial per caiguda a la via pública quan circulava amb la seva moto matrícula 
XXXXBCH pel carrer Capellanets i va relliscar degut a una taca d’oli a la calçada. 
 
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una 
indemnització per danys per un import de 1.130,30 euros.  La sentència del Jutjat 
Contenciós Administratiu desestima la demanda i condemna a la part actora amb 
costes per un import de 200 euros del procediment, entre altres, amb el següent 
argument: 
 

“En tal sentido, la existencia de la mancha se debe a la intervención 
de un tercero y lo relevante es que no consta en absoluto que el 
Ayuntamiento pudiera haber tenido conocimiento de su existencia  
antes de la caída de la actora. 
 
Además, el Ayuntamiento de Mataró ha aportado prueba que acredita 
que realiza la limpieza y mantenimiento de la calzada de manera 
adecuada, no siendo exigible un grado tal que impida la existencia 
eventual de una mancha de aceite, que es algo que ocurre de manera 
fortuita y por causa de un tercero. 
 
En tales circunstancias, no puede entenderse acreditada la necesaria 
relación de causalidad entre la actuación administrativa y los daños 
sufridos por la actora, lo que determina la desestimación del recurso.” 

 
La sentència no és susceptible de recurs ordinari. 
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017 de 6 
d’octubre, de delegació de competències,  qui subscriu, regidor delegat de Serveis 
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Centrals, Seguretat i Bon Govern, previ Dictamen de la Comissió Informativa 
Municipal ,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  ACORDS: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentencia número número 32/2018 de 12 
de febrer de 2018,  dictada en el Procediment abreujat núm. 41/2017-B en el recurs 
interposat per la senyora T.C.R., contra el decret núm. 8638/2016 de 28 de 
novembre, del regidor delegat de Serveis Centrals que resol desestimar la reclamació 
de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública quan circulava amb la seva 
moto matrícula XXXXBCH pel carrer Capellanets i va relliscar degut a una taca d’oli a 
la calçada. 
 
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 12 
de Barcelona. 
 

 

Es donen per assabentats 

 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart i cinc minuts de la tarda, el 

senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretària estenc la present acta. 

 


