Data de publicació: 07/10/2015

ACTA NÚM. 25/2014 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 15 DE DESEMBRE DE 2014.
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el quinze de desembre de dos mil catorze, essent tres 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 JOAN MORA I BOSCH, Alcalde - president
Hi concorren:
En Joan Mora i Bosch
En Joaquim Fernàndez i Oller
Na Núria Calpe i Marquet
En Pere Galbany i Duran
En Miquel Rey i Castilla
Na Olga Ortiz i Moreno
En Ramon Reixach i Puig

Alcalde
1r. Tinent d’Alcalde
2na. Tinent d’Alcalde
4rt. Tinent d’Alcalde
Regidor
Regidora
Regidor

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

Excusa la seva assistència la senyora Montserrat Rodriguez i Sánchez, 3ra.

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 l’1 de desembre
de 2014.

2

DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions3
4
5

Modificació del contracte del servei de manteniment d’instal·lacions de l’enllumenat
públic.
Adjudicació de servei de Centre Obert (servei d’intervenció socieducativa no
residencial per a infants).
Adjudicació del Projecte executiu de remodelació del carrer de Cuba i dels entorns de
la plaça de les Tereses.
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

6
7

Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista d’espera
de tècnic/a auxiliar inspector/a, mitjançant concurs de mèrit amb proves.
Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista d’espera
d’arquitecte/a tècnic/a, mitjançant concurs de mèrit amb proves.
SECRETARIA GENERAL

8

Donar-se per assabentada del desistiment i arxiu del procediment acordat pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona en el decret número 139/14, de 17
d’octubre, dictat en el Procediment Abreujat 491/2011, en el recurs contenciós
administratiu interposat contra el decret número 4791/2011, de 6 de juliol, de la
regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, que desestima la reclamació
administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública.
CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ

9

Modificació del projecte del Centre de Processament de Dades i encàrrec de la seva
explotació a l’EPE Parc Tecnocampus.
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 l’1 de desembre de
2014.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

2

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

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions3

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT

D’INSTAL·LACIONS DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Relació de fets
1. Mitjançant decret núm. 491/2011 de 19 de gener, de la consellera delegada de
Serveis Centrals, s’acordà l’adjudicació definitiva a l’empresa Electricitat Boquet, SL
de la contractació del servei de manteniment d’instal·lacions de l’enllumenat públic,
per un import de fins a 946.623,40 €, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial
del contracte.
2. Per Decret 5256/2011 de 20 de juliol, de la regidora delegada d’Administració i
Atenció Ciutadana, es va acordar l’ampliació de l’esmentat contracte en l’import de
28.440,68 euros, IVA no inclòs.
3. Per decret 5451/2012 de 13 de setembre, de la regidora delegada d’Administració i
Atenció Ciutadana, es va acordar una nova ampliació per import de 99.161,12 euros,
IVA no inclòs.
4.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 10/12/2012 es va acordar
una altra ampliació per import de 114.488,15 euros, IVA no inclòs.
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5. Mitjançant informe de data 11/11/2014, el cap de la Secció de Vialitat i Serveis del
Servei d’Espais Públics sol·licita la modificació del contracte en el sentit d’augmentar
el seu import en 19.895,723 €, IVA no inclòs, ja que s’han produït varis robatoris de
cable des del mes d’agost fins avui, que es detallen en el propi informe.
6. Aquesta ampliació del servei, juntament amb les anteriorment acordades, suposa
un augment del 27,67 % respecte del preu primitiu del contracte.
7. Consta a l’expedient informe de l’assessora jurídica del Servei de Compres i
Contractacions, de data 3/12/2014, sobre la procedència i legalitat d’acordar
conforme al sol·licitat pel servei gestor de la contractació.
8. A la partida 400104/165120/21000 del pressupost municipal aprovat per al present
exercici existeix crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que comporta la
present ampliació.
Fonaments de dret
1. Article 217 en relació amb l’article 202 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic.
2. En superar les modificacions acumulades el 20 % de l’import inicial del contracte,
és òrgan competent la Junta de Govern Local, d’acord amb el decret d’Alcaldia núm.
4281/2011, de 14 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. 565/2013 de 25 de
gener, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració i
Atenció Ciutadana, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar la modificació del contracte del servei de manteniment
d’instal·lacions de l’enllumenat públic, adjudicat a l’empresa Electricitat Boquet, SL,
per augment en el preu del contracte per l’exercici 2014 en l’import de 19.895,723 €,
4

IVA no inclòs, ja que s’han produït varis robatoris de cable, que s’expliciten en
l’informe tècnic que s’adjunta.
Segon.- Autoritzar i disposar l’import de 19.895,723 €, més 5.288,737 euros en
concepte d’IVA, en total 25.184,46 € a favor de l’empresa Electricitat Boquet, SL, a
càrrec de la partida 400104/165120/21000 del pressupost municipal aprovat per la
present anualitat (operació ADC núm. 201400101473).”

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

ADJUDICACIÓ DE SERVEI DE CENTRE OBERT (SERVEI D’INTERVENCIÓ

SOCIEDUCATIVA NO RESIDENCIAL PER A INFANTS).
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 1 de setembre de 2014 es va iniciar
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del servei de Centre Obert
(servei d’intervenció socieducativa no residencial per a infants) de l’Ajuntament de
Mataró per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
199.100,00 euros, iva exclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.
Mitjançant informe de data 14 de novembre de 2014, La Cap del Servei de Benestar
Social, va procedir a la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de
valor, i per informe de data 25 de novembre de 2014 ha valorat les ofertes
econòmiques, tot quedant classificada en primer lloc la Fundació Pere Tarrés.
S’adjunta al present acord còpia d’ambdós informes.
Es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos que s’aprovin
per als exercicis 2015 i 2016.
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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 la contractació del servei de Centre Obert (servei d’intervenció
socioeducativa no residencial per a infants), a favor de l’empresa “Fundació Pere
Tarrés” per un import de 198.104,50 €, IVA exempt.
Segon.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa “Fundació Pere
Tarrés” aporti, en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la
recepció de la notificació del present acord, la següent documentació:
a)

documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

b)

documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria d’aquesta
Corporació la garantia definitiva per import de 9.905,22 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 96,65 euros,
per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.
Cinquè.- Disposar a favor de la Fundació Pere Tarrés l’import de 198.104,50 euros,
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IVA exempt, a càrrec del pressupost que s’aprovi pel 2015 i 2016 (relació de ADPOS
núm. 201400005445).
Sisè.- Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a les corresponents partides dels pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2015 i
2016.
Setè.- Com a conseqüència de la diferència entre el pressupost de licitació i l’import
adjudicat, autoritzar les anotacions comptables inverses següents:
Any 2014: relació de A/ núm. 201400005300 per import de 18.250,84 €
Any 2015 i 2016: relació de APOS/ núm. 201400005302 per import de 200.759,16 €
Vuitè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del
contractant.”

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

ADJUDICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE REMODELACIÓ DEL

CARRER DE CUBA I DELS ENTORNS DE LA PLAÇA DE LES TERESES.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 29 de setembre

es va iniciar

l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del Projecte executiu de
remodelació del carrer de Cuba i dels entorns de la plaça de les Tereses,
subvencionat per fons FEDER, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 413.223,14 euros, IVA no inclòs.
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Mitjançant informe de data 26 de novembre de 2014, l’Enginyer de camins, canals i
ports, cap de la Secció d’Infraestructures d’Espais Públics, va procedir a la valoració
dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, i per informe de data 4 de
desembre de 2014 ha valorat les ofertes econòmiques, tot quedant classificada en
primer lloc l’empresa “Vialitat i Serveis, SL”. S’adjunta al present acord còpia
d’ambdós informes.
Existeix crèdit adequat i suficient en el pressupost aprovat pel 2014 per fer front a la
despesa 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:
Primer.- Adjudicar la contractació del Projecte executiu de remodelació del carrer de
Cuba i dels entorns de la plaça de les Tereses, a favor de l’empresa “Vialitat i
Serveis, SL” per un import de 316.198,35 €, IVA, no inclòs.
Segon.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa “Vialitat i Serveis, SL”
aporti, en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la recepció de la
notificació del present acord, la següent documentació:
a) documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
b) Certificat de solvència econòmica
c) documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria d’aquesta
Corporació la garantia definitiva per import de 15.809,91 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.
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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 118,20 euros,
per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.
Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa “Vialitat i Serveis, SL” l’import de 316.198,35
euros, més 66.401,650 en concepte d’IVA, en total 382.600,00 euros, IVA inclòs.
(operació D núm. 201400111331)
Sisè.- Com a conseqüència de la diferència entre el pressupost de licitació i l’import
adjudicat, autoritzar les anotacions comptables inverses següents: (operació ARC/
núm. 201400111330) per import de 117.400,00 euros, IVA inclòs.
Setè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del
contractant.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
6

CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA

CREACIÓ D’UNA LLISTA D’ESPERA DE TÈCNIC/A AUXILIAR INSPECTOR/A,
MITJANÇANT CONCURS DE MÈRIT AMB PROVES.

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
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“Donat que al llarg de l'any es produeixen necessitats de portar a terme substitucions
de Tècnic/a Auxiliar Inspecció, grup C2.
Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 14 d’abril de 2008, acordà
aprovar les bases generals de selecció que regulen els processos selectius per
accedir a places de la plantilla de personal laboral i funcionari de l’ajuntament de
Mataró, quan calgui ocupar-les amb caràcter temporal.
Atesa la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta convocatòria
en unes bases específiques que, juntament amb les bases generals, regulin
l’esmentat procés selectiu.
Atès allò que estableixen els articles 6, 7, 8 i 94 i següents, del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals, en relació als sistemes de selecció del personal interí al servei de les entitats
locals.
Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de disposicions legals,
i en virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 14 de juny
de 2011, a la Junta de Govern Local, PROPOSO:
Primer .- Aprovar les bases específiques que s’adjunten com a annex i que
regularan, juntament amb les bases generals ja aprovades per la Junta de Govern
Local, el procés selectiu per a la creació d’una llista d’espera de Tècnics/ques Auxiliar
Inspecció, grup C2.
Segon.- Convocar el procés selectiu referit en el punt anterior.
Tercer.- Obrir un termini de presentació de sol·licituds durant 10 dies naturals,
comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquest acord de
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
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Quart.- Publicar l’anunci del present acord de convocatòria i el seu annex al BOPB, i
exposar-lo al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina web municipal i la resta de
mitjans habituals de difusió, per a general coneixement.”

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

CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA

CREACIÓ D’UNA LLISTA D’ESPERA D’ARQUITECTE/A TÈCNIC/A, MITJANÇANT
CONCURS DE MÈRIT AMB PROVES.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Donat que al llarg de l'any es produeixen necessitats de portar a terme substitucions
d’arquitectes tècnics/ques, grup A2.
Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 14 d’abril de 2008, acordà
aprovar les bases generals de selecció que regulen els processos selectius per
accedir a places de la plantilla de personal laboral i funcionari de l’ajuntament de
Mataró, quan calgui ocupar-les amb caràcter temporal.
Atesa la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta convocatòria
en unes bases específiques que, juntament amb les bases generals, regulin
l’esmentat procés selectiu.
Atès allò que estableixen els articles 6, 7, 8 i 94 i següents, del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals, en relació als sistemes de selecció del personal interí al servei de les entitats
locals.
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Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de disposicions legals,
i en virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 14 de juny
de 2011, a la Junta de Govern Local, PROPOSO:
Primer .- Aprovar les bases específiques que s’adjunten com a annex i que
regularan, juntament amb les bases generals ja aprovades per la Junta de Govern
Local, el procés selectiu per a la creació d’una llista d’espera d’arquitectes
tècnics/ques, grup A2.
Segon.- Convocar el procés selectiu referit en el punt anterior.
Tercer.- Obrir un termini de presentació de sol·licituds durant 10 dies naturals,
comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquest acord de
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

SECRETARIA GENERAL
8

DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL DESISTIMENT I ARXIU DEL

PROCEDIMENT

ACORDAT

PEL

JUTJAT

CONTENCIÓS

ADMINISTRATIU

NÚMERO 7 DE BARCELONA EN EL DECRET NÚMERO 139/14, DE 17
D’OCTUBRE, DICTAT EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 491/2011, EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT CONTRA EL DECRET
NÚMERO 4791/2011, DE 6 DE JULIOL, DE LA REGIDORA DELEGADA
D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA, QUE DESESTIMA LA RECLAMACIÓ
ADMINISTRATIVA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA A LA
VIA PÚBLICA.
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El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“En data 25 de novembre de 2014, el Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de
Barcelona, ha notificat el decret número 139/14, de 17 d’octubre, dictat en el
Procediment Abreujat 491/2011, interposat per la Sra. R.M.M., contra el decret
número 4791/2011, de 6 de juliol, de la regidora delegada d’Administració i Atenció
Ciutadana.
El decret número 4791/2011, de 6 de juliol, de la regidora delegada d’Administració i
Atenció Ciutadana, va desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat
patrimonial per caiguda a les obres d’urbanització del Passeig Ramon Berenguer III el
dia 8 de juliol de 2009. La indemnització reclamada pel dany sofert era de 9.312,50
euros.
El decret número 139/14, de 17 d’octubre, dictat en el Procediment Abreujat
491/20011 del Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona acorda tenir
per desistida a la recurrent del procediment interposat contra el decret de la regidora
delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, sense costes, atès que va presentar
escrit conforme desistia del recurs contenciós administratiu interposat.
En virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 25 de gener
de 2013 el regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ Dictamen de la
Comissió Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents ACORDS, :
Primer.- Donar-se per assabentada del desistiment i arxiu del procediment acordat
pel Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona en el decret número
139/14, de 17 d’octubre, dictat en el Procediment Abreujat 491/2011, en el recurs
contenciós administratiu interposat per la senyora R.M.M., contra el decret número
4791/2011, de 6 de juliol, de la regidora delegada d’Administració i Atenció
Ciutadana, que desestima la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial
per caiguda a la via pública (expedient W37/09)
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Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de
Barcelona.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ
9

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DEL CENTRE DE PROCESSAMENT DE

DADES

I

ENCÀRREC

DE

LA

SEVA

EXPLOTACIÓ

A

L’EPE

PARC

TECNOCAMPUS.

El senyor Miquel Rey i Castilla, regidor delegat de Promoció Econòmica i Innovació,
presenta la proposta següent:
“En data 24 de novembre de 2010 es va publicar la Resolució GAP/3735/2010, de 18
de novembre, sobre la selecció d’operacions dels ens locals de la demarcació de
Barcelona susceptibles de cofinançament pel FEDER per al període 2007-2013, eix 1
(economia del coneixement i innovació i desenvolupament empresarial) que establia
per a l’actuació anomenada “Centre local de dades de nova generació” un import de
984.944 euros, IVA exclòs.
Aquest projecte tenia com objectiu la construcció d’un centre de processament de
dades (CPD) per a la provisió de serveis d’informació, gestió de dades i
telecomunicacions dirigits a l’Ajuntament de Mataró, les empreses i administracions
públiques del territori d’influència del parc científic i de la innovació Tecnocampus
Mataró-Maresme.
No obstant això, aquest projecte d’ençà que es va aprovar ha patit algunes
modificacions, ja que per una banda, els avenços en les tecnologies en aquest àmbit
han fet possible que la superfície necessària per ubicar la nova infraestructura sigui
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de menys metres quadrats que els previstos inicialment, i per altra banda, que el CPD
finalment s’ha ubicat als soterranis de l’edifici TCM2, uns espais que estaven ja
finalitzats i que per tant feien menys necessària la inversió en obres prevista en la
sol·licitud. Atenent aquests canvis, el projecte es va re dissenyar en les mides i la
localització, essent la despesa que finalment s’executarà per la Construcció del
Centre de Processament de Dades de 485.000 euros, IVA exclòs.
Per aquest motiu, es fa necessari sol·licitar una modificació del projecte, per tal
d’adaptar el projecte executat al projecte aprovat subvencionat amb fons FEDER,
període 2007-2013.
Per altra banda, la construcció del centre de processament de dades finalitzarà el
proper dia 27 de novembre de 2014, sent necessari a partir d’aquest moment iniciar
l’explotació del CPD. L’explotació de la nova infraestructura haurà d’incloure per una
banda els serveis de manteniment i suport de la infraestructura corresponent al propi
CPD i per altre banda la construcció i provisió de serveis Clous i els seus serveis
associats, en les seves diferents modalitat i alineat amb les característiques que
actualment s’ofereixen al mercat.
Per aquest motiu, i considerant que la integració física de la infraestructura en el parc
Tecnocampus permetrà ampliar els serveis que s’oferiran a la comunitat universitària,
als emprenedors, les empreses i els ajuntaments i altres agents del territori, es
proposa encarregar l’explotació d’aquesta nova infraestructura a l’Entitat Pública
Empresarial Parc Tecnocampus, com entitat que té encomanada la gestió del servei
públic Parc TCM.
És per això que el Regidor delegat de Promoció Econòmica i Innovació proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la modificació en relació a l’operació GO033462, aprovada en el
marc de la resolució GAP/3735/2010, de 18 de novembre, sobre la selecció
d’operacions dels ens locals de la província de Barcelona susceptibles de
cofinançament del FEDER per al període 2007-2013, considerant que aquestes
modificacions no afecten en cap cas el període d’execució, ni el contingut ni la finalitat
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pel qual l’operació va ser aprovada ni suposen cap variació de les condicions
establertes per l’atorgament de l’ajut a l’Ordre GAP/3735/2010, de 18 de novembre i a
les seves modificacions posteriors, que regulen aquesta operació.
Segon.- Encarregar a l’Entitat Pública Empresarial Parc Tecnocampus, com entitat
que té encomanada la gestió del servei públic Parc TCM, l’explotació del nou Centre
de Processament de Dades, amb l’objectiu d’ampliar i millorar els serveis tecnològics
prestats adreçats a les empreses, els emprenedors i altres agents del territori.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

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

16

