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ACTA NÚM. 16/2015- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 14 D’OCTUBRE DE  2015. 

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

 

 

A la ciutat de Mataró, el catorze d’octubre de dos mil quinze, essent dos quarts 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 
Na Núria Moreno Romero   2na. Tinent d’Alcalde 
Na Núria Calpe i Marquet   3na. Tinent d’Alcalde 
En Juan Manuel Vinzo Gil   4rt.   Tinent d’Alcalde 
En Miquel Rey i Castilla   5è .  Tinent d’Alcalde 
En Juan Carlos Jerez Antequera  6è    Tinent d’Alcalde 

 
 
 

Assistits del Secretari General  senyor Manuel Monfort Pastor, que certifica. 

 

 

Excusa la seva assistència  

En Joaquim Fernàndez i Oller   1r.    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  28 de 

setembre de 2015 
 
 
2 DESPATX OFICIAL 
 

yasenjo
Text introduït
Data de publicació: 16/02/2016
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CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 
 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
3 Aprovar l’adjudicació del servei higienicosanitari per a la prevenció de la legionel·losi 

als equipaments  
 
4 Aprovar l’adjudicació de la gestió dels serveis juvenils d’informació, assessorament i 

intervenció socioeducativa 
 
5 Aprovar l’adjudicació del servei de suport a l’òrgan interventor, en el compliment de 

les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera de 
l’empresa municipal Aigües de Mataró SA. 

 
 

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
 
 -Servei d’Espais Públics- 
 
6 Aprovació del projecte del clavegueram de la plaça de Cuba i del carrer Palmerola 

presentat per la Cia. d’Aigües de Mataró. 
 
 
 PRECS I PREGUNTES 
 

 

 

 

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  28 de setembre de 

2015. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

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 APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI HIGIENICOSANITARI PER A LA 

PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LOSI ALS EQUIPAMENTS  

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta 

la proposta següent: 

 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 18 de febrer de 2015 es va iniciar el 

procediment per la contractació, mitjançant procediment obert, del servei 

higienicosanitari per la prevenció de la legionel·losi en equipaments municipals de 

l’Ajuntament de Mataró per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 

contracte de fins a 72.100 euros, IVA exclòs, pels dos anys de durada inicial. 

 

Mitjançant informe de data 30 d’abril de 2015, l’enginyer tècnic municipal, va procedir 

a la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor. 

 

Tras l’obertura de les proposicions econòmiques, es posa de manifest que l’oferta de 

l’empresa JM Soluciones Aplicadas al Agua SL, pot ser considerada 

desproporcionada o anormal, atesa la baixa sobre el preu de licitació. 

 

Efectuat el tràmit previst a l’article 152 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 

pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, l’enginyer 

tècnic municipal no considera justificada l’oferta. 

 

Per informe de data 28 de maig de 2015 ha valorat la oferta econòmica, tot quedant 

classificada en primer lloc l’empresa Electricitat Boquet, SL.  

 

S’adjunta al present acord còpia dels tres informes. 

 

Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
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contractació a les corresponents partides del pressupost municipal aprovat pel  

present exercici 2015, i es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient en els 

pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2016 i 2017. 

 

D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants de 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. 

 

Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li 

han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local  l’adopció dels següents 

acords: 

 
Primer.- Excloure de la licitació l’empresa JM Soluciones Aplicadas al Agua SL, en 

estimar-se que la seva oferta no pot executar-se en el termes oferts, pels motius que 

consten en l’informe que s’adjunta. 

 

Segon.- Adjudicar el servei higienicosanitari per a la prevenció de la legionel·losi en 

equipaments municipals de l’Ajuntament de Mataró a l’empresa Electricitat Boquet SL 

pels preus unitaris que consten en la seva oferta. 

 

Tercer.- Requerir l’empresa Electricitat Boquet SL perquè, en el termini màxim de 

deu dies a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació, 

constitueixi a favor de l’Ajuntament de Mataró una garantia per import de 3.605 euros, 

corresponent al 5% del pressupost d’adjudicació, advertint-lo que cas de  no atendre 

aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la seva oferta i es procedirà a  adjudicar 

als següents licitadors. 

 

Quart.- Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada en l’apartat anterior, l’empresa 

adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització del 

corresponent contracte administratiu. 

 

Cinquè.- Requerir a l’ empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a 

comptar des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’ import de 93,85 

euros, per la publicació de l’ anunci de licitació en el BOP  
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Sisè.- Disposar a favor d’Electricitat Boquet, SL l’import de  87.241,00 euros, de la 

següent  manera: 

Any 2015: 1.458,33 €, (Relació comptable D núm. 4735) 

Anys 2016 i 2017: .85.782,67 €, (Relació comptable ADPOS núm. 4748) 

 
Setè. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient 

a les partides  dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que s’aprovin pels 

exercicis  2016 i 2017, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta 

contractació durant l’ expressada anualitat. 

 

Vuitè.-   Autoritzar les anotacions comptables inverses següents: 

- Any 2015: 41.198,17 €, (Relació comptable A/ núm. 4734) 
- Any 2016 i 2017: 43.620,50 €, (Relació comptable APOS/ núm. 3414) 

           

Novè. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del 

contractant.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

 

4 APROVAR L’ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ DELS SERVEIS JUVENILS 

D’INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT I INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta 

la proposta següent: 

 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2015 es va iniciar el 

procediment per la contractació, mitjançant procediment obert, dels serveis juvenils 

d’informació, assessorament i intervenció socioeducativa per un import fixat com a 

màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 840.234,00 euros, IVA no inclòs, pels 

dos anys de durada. 
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Mitjançant informe de data 22 de setembre de 2015, la cap de Secció de Joventut, 

Dona i Gent Gran Activa i el director de la Direcció d’Ensenyament, van procedir a la 

valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, i per informe de 

data 5 d’octubre de 2015 han valorat l’oferta econòmica, tot quedant classificada en 

primer lloc la Fundació Pere Tarrés. S’adjunta al present acord còpia d’ambdós 

informes. 

 

Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 

contractació a les corresponents partides del pressupost municipal aprovat pel 

present exercici 2015, i es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient en els 

pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2016 i 2017. 

 

D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants de 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. 

 

Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li 

han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local  l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer. Adjudicar a la Fundació Pere Tarrés els serveis juvenils d’informació, 

assessorament i intervenció socioeducativa per un import de 831.831,66 euros, 

exempts d’IVA, per una durada de dos anys.  

 

Segon. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària, en el 

termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la recepció de la notificació 

de l’adjudicació: 

 

a) Aporti documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 

b) Constitueixi a favor de l’Ajuntament de Mataró una garantia d’un import de 

41.591,58 euros, corresponent al 5% del pressupost d’adjudicació. 
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Advertint-lo que cas de  no atendre aquests requeriments s’entendrà que ha  retirat la 

seva oferta i es procedirà a  requerir la mateixa documentació al licitador classificat 

en segon lloc. 

 

Tercer. Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada en l’apartat anterior, l’empresa 

adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització del 

corresponent contracte administratiu. 

 

Quart. Requerir a l’entitat adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar 

des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’import de 93,85 euros, 

per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP. 

 

Cinquè. Disposar l’import de 831.831,66 euros, IVA exempt, de la següent  manera: 

 

Any 2015:  
- 63.270,15 €, IVA exempt (Relació comptable D núm. 4711) 
- 77.459,76 €, IVA exempt (Relació comptable A/ núm. 4709) 

 

Any 2016 i 2017:  
- 703.664,50 €, IVA exempt (Relació comptable APOS/ núm. 4710) 
- 695.971,48 €, IVA exempt (Relació comptable ADPOS núm. 4712) 

 

Any 2015:  
- 8.065,55 €, IVA exempt (Relació comptable D núm. 4738) 
- 5.244,45 €, IVA exempt (Relació comptable A/ núm. 4739) 

 

Any 2016 i 2017:  
- 66.550,00 €, IVA exempt (Relació comptable APOS/ núm. 4736) 
- 64.524,48€, IVA exempt (Relació comptable ADPOS núm. 4737) 

 
 
Sisè. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient a 

les partides  dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que s’aprovin pels 

exercicis  2016 i 2017, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta 

contractació durant l’expressada anualitat. 

 

Setè. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del 

contractant.” 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

5 APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT A L’ÒRGAN 

INTERVENTOR, EN EL COMPLIMENT DE LES FUNCIONS DE CONTROL I 

FISCALITZACIÓ INTERNA DE LA GESTIÓ ECONÒMICO-FINANCERA DE 

L’EMPRESA MUNICIPAL AIGÜES DE MATARÓ SA. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta 

la proposta següent: 

 

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 22/07/2015 s’acordà iniciar 

l’expedient de contractació del servei de suport a l’òrgan interventor, en el compliment 

de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera de 

l’empresa municipal Aigües de Mataró per un import fixat com a màxim per a 

l’adjudicació del contracte de fins a 75.000 euros, IVA exclòs. 

 

Mitjançant informe de data 01/10/2015, l’Interventor de l’Ajuntament ha valorat les 

ofertes econòmiques presentades, tot quedant classificada en primer lloc l’empresa 

“Acordia ACR, SL” (s’adjunta al present acord còpia de l’informe). 

 

Es preveu consignar crèdit adequat i suficient en les corresponents partides dels 

pressupostos que aprovi l’ entitat auditada, a càrrec de les quals aniran les despeses 

de la present contractació. 

 

D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants de 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. 

 

Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li 

han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local  l’adopció dels següents 

acords: 
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Primer.- Adjudicar la contractació del servei de suport a l’òrgan interventor, en el 

compliment de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-

financera de l’empresa municipal Aigües de Mataró, a favor de l’empresa “Acordia 

ACR, SL”, per un import de 28.500 euros, IVA no inclòs. 

 

Segon.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa “Acordia ACR, SL” 

aporti, en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la recepció de la 

notificació del present acord, documentació justificativa d’haver dipositat en la 

Tresoreria d’aquesta Corporació la garantia definitiva per import de 1.425 euros, 

equivalent al 5 per cent de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA, advertint-lo que cas de 

no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la seva oferta i es procedirà 

a adjudicar al següent licitador. 

 

Tercer.- Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada en l’apartat anterior, l’empresa 

adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització del 

corresponent contracte administratiu. 

 

Quart.- Requerir a l’empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar 

des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’import de 98 euros per la 

publicació en el BOP. 

 

Cinquè.- Atendre la despesa que meriti aquesta contractació a càrrec del pressupost 

de l’entitat auditada. 

 

Sisè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del 

contractant.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 

 
-Servei d’Espais Públics- 

 

6 APROVACIÓ DEL PROJECTE DEL CLAVEGUERAM DE LA PLAÇA DE 
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CUBA I DEL CARRER PALMEROLA PRESENTAT PER LA CIA. D’AIGÜES DE 

MATARÓ. 

 

La senyora Núria Moreno Romer, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i 

Espais Públics, presenta la proposta següent: 

 
“Aigües de Mataró SA ha redactat el Projecte del clavegueram de la Plaça de Cuba i 

del carrer Palmerola. 

 

L’objecte del projecte és definir i valorar el conjunT d’obres necessàries per la 

renovació de la xarxa de clavegueram seguint els criteris establerts al pla Director del 

Clavegueram, eliminant la galeria de clavegueram en mal estat a la Plaça de Cuba 

entre Palmerola i Deu de Gener, i la del carrer Palmerola, amb juntes mal executades 

que poden provocar embussos del clavegueram. També es retiraran les llambordes 

existents que provoquen problemes de mobilitat. . 

 

Les obres de clavegueram a realitzar consisteixen en la construcció d’un col·lector a 

la Plaça de Cuba, entre Palmerola i Deu de Gener, de 54 ml PVC diàmetre 800 mm, 

amb pendent del 2,5 %. Es realitzaran embornals i dos pous de registre i es 

substituiran les connexions dels claveguerons de les parcel·les. Al carrer Palmerola, 

62 ml de col·lector de PVC DN 400 mm al 1,5 % de pendent. Es realitzaran 

embornals i un pou de registre i es substituiran les connexions dels claveguerons de 

les parcel·les. A la Plaça de Cuba, entre Unió i Sant Joaquim, es renovaran els 

claveguerons en mal estat i es realitzaran nous embornals. 

 

El projecte té un pressupost d’Execució Material de 199.512,43 euros, i un 

Pressupost d’Execució per Contracte de 287.277,96 euros ( incloses les despeses 

generals del 13%, el benefici industrial del 6%, i l’IVA del 21 %).  

 

La durada prevista de les obres és de 12 setmanes.  

 

El projecte ha estat informat favorablement pel Cap de la Secció d’Infraestructures del 

Servei d’Espais públics, per la tècnica de la Secció de Jardineria del Servei d’Espais 

públics i pel Cap de la Secció de Planificació i Inspecció del Servei d’Assessorament, 

Gestió i Planificació  
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La Documentació del projecte, aquesta es complerta i s’ajusta a l’establert a l’article 

24 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis (ROAS), sobre el contingut 

dels projectes d’obres ordinàries locals. 

 

També es compleix el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per 

Decret núm. 30572006, de 18 de juliol (DOGC 4682/2006, de 24 de juliol), en concret 

l’article 96, d’objecte i contingut dels projectes d’urbanització, i l’article 97, de les 

directrius pels Projectes d’Urbanització; i l’article 70, Projectes d’Urbanització, de la 

Llei d’Urbanisme de Catalunya (Text Refós aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 

26 de juliol). 

 

La sotasignant, Regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais públics, 

PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte del clavegueram de la Plaça de Cuba i del 

carrer Palmerola.redactat pels Serveis tècnics d’Aigües de Mataró SA. amb les 

següents condicions: 

 

Referent a la xarxa de serveis públics, s’hauran de tenir en compte els serveis 

existents que puguin resultar afectats: enllumenat públic, xarxa de telefonia i 

telecomunicacions, xarxa d’energia elèctrica de mitja i baixa tensió, xarxa de 

clavegueram, xarxa d’aigua potable i xarxa de gas. 

 

Es deixarà preparat un conducte soterrat amb arquetes suficients per tal d’evitar al 

màxim la necessitat d’obra civil en cas de reforma de l’enllumenat públic. 

 

Referent a la pavimentació i la reposició del ferm es realitzarà de la següent manera: 

El paviment de calçada estarà format per una subbase de sauló de 20 cm de gruix, 

una base de formigó HM-20 de 20 cm i 5 cm de capa de rodadura de m.b.c. tipus D-

8. 

El paviment de calçada de la zona de prioritat invertida estarà format per una 

subbase de sauló de 20 cm de gruix, una base de formigó HM-20 de 20 cm, 5 cm de 

capa de base de morter de ciment i un paviment de llamborda de peces prefabricades 

de formigó, de mides 20x10 cm i 8 cm de gruix. 



 12 

El paviment de vorera serà d’una base de 20 cm de formigó HM-20, 5 cm de capa de 

base de morter de ciment i un paviment de lloses de peces prefabricades de formigó, 

de mides 60x40 cm i 8 cm de gruix. 

Els paviments es consideren correctes. Els prefabricats de formigó de les voreres i 

calçades hauran de ser del mateix color (gris i negre respectivament) i textura 

superficial que els existents a la plaça de Cuba i els executats a la reurbanització del 

carrer de Cuba que està realitzant l’Ajuntament de Mataró (llamborda granellada i 

arestes bisellades). 

 

Referent a la jardineria  es complirà el que preveu l’apartat 4 del Pla director de 

l’arbrat viari de Mataró. 

 

Segon.- Sotmetre l’esmentat projecte, amb tota la seva documentació, a informació 

pública pel termini de 30 dies, segons estableix l’art 219.2 de la Llei municipal 8/87, 

de 15 d’abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, termini durant el 

qual es podran presentar les al•legacions i reclamacions que es considerin pertinents, 

i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit que no es presentin reclamacions 

dins de l’esmentat termini. 

 

Tercer.- Comunicar aquest acord al Servei de Gestió Econòmica i a Aigües de 

Mataró SA” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

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

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

 




