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ACTA NÚM. 19 /2018- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 15 D’OCTUBRE DE 2018.
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el quinze d’octubre de dos mil divuit, a 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
Núria Moreno Romero
Juan Carlos Jerez Antequera
Miquel Angel Vadell Torres
Elizabet Ruíz Moreno

Alcalde
1ra. Tinent d’Alcalde
2n. Tinent d’Alcalde
3r. Tinent d’Alcalde
5è. Tinent d’Alcalde

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

Excusen la seva assistència

M. Luisa Merchán Cienfuegos

4rt. 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 d’octubre
de 2018
2 DESPATX OFICIAL
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CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei d’Ingressos3 Donar-se per assabentada de la sentència de data 29 de juny de 2018 del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el
recurs contenciós administratiu núm. 360/2017-B, interposat per ME.P.M. contra
dues liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana, per la transmissió de les finques ubicades a la ronda de la
República, números 91 i 97.
-Servei de Compres i Contractacions4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran
la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de transport escolar,
activitats educatives subvencionades i altres trasllats, per un import fixat com a
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 36.635,16 euros, IVA no inclòs.
5 Adjudicar la contractació dels serveis de telecomunicacions per l’Ajuntament de
Mataró, Aigües de Mataró SA, Promocions Urbanístiques de Mataró SA, Mataró
Audiovisual, Consorci Museu d’ Art Contemporani de Mataró, Fundació
TecnoCampus Mataró Maresme i Fundació Unió de Cooperadors, a l’ empresa
VODAFONE ESPAÑA SAU.
6 Adjudicar la contractació del subministrament d’equipament informàtic i llicències
d’ofimàtica, a MICROSISTEMES, SA, per un import de 216.608,96 € IVA no
inclòs.
7 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran
la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de sonorització,
il·luminació i projeccions audiovisuals dels espectacles i actes en viu que
organitza o en que col·labora l’Ajuntament, per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 398.247,93 euros, IVA no inclòs.

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 d’octubre de 2018

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).
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2 – En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei d’Ingressos3

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DE DATA 29 DE JUNY

DE 2018 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA,
EN

VIRTUT

DE

LA

QUAL

DESESTIMA

EL

RECURS

CONTENCIÓS

ADMINISTRATIU NÚM. 360/2017-B, INTERPOSAT PER ME.P.M. CONTRA DUES
LIQUIDACIONS DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA, PER LA TRANSMISSIÓ DE LES
FINQUES UBICADES A LA RONDA DE LA REPÚBLICA, NÚMEROS 91 I 97.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“En data 29 de juny de 2018 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona va
dictar sentència en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm.
360/2017-B, interposat per la senyora ME.P.M. contra el decret número 6339 de data
5 de juliol de 2017, del regidor delegat de Serveis Centrals, que resol desestimar el
recurs de reposició interposat contra les liquidacions número 4344627 i 4344628,
ambdues de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
(IIVTNU), per la transmissió de data 8 de juliol de 2016, de les finques ubicades a la
ronda Alfons XII (ara ronda de la República), números XX i XX, de Mataró.
La sentència és favorable als interessos municipals i declara el decret impugnat ajustat
a dret.
En virtut de l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa i, en virtut de les competències delegades a la Junta de
Govern Local per la resolució de l’Alcaldia de data 15 de juny de 2015, proposo els
següents ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 29 de juny de 2018 del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el
recurs contenciós administratiu núm. 360/2017-B, interposat per la senyora ME.P.M.
contra el decret número 6339 de data 5 de juliol de 2017, del regidor delegat de
Serveis Centrals, que resol desestimar el recurs de reposició interposat contra les
liquidacions número 4344627 i 4344628, ambdues de l’impost sobre l’increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana, per la transmissió de data 8 de juliol de
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2016, de les finques ubicades a la ronda Alfons XII (ara ronda de la República),
números XX i XX.
Segon.- Comunicar la present resolució al Jutjat”.

Es donen per assabentats

-Servei de Compres i Contractacions-

4 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES
PARTICULARS

QUE

REGIRAN

LA

CONTRACTACIÓ,

MITJANÇANT

PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR, ACTIVITATS
EDUCATIVES SUBVENCIONADES I ALTRES TRASLLATS, PER UN IMPORT
FIXAT COM A MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A
36.635,16 EUROS, IVA NO INCLÒS.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“1. Per informe de data 01/08/2018, la cap de Secció d’Escolarització i Centres de la
Direcció d’Ensenyament, sol·licita la tramitació de la contractació del servei de
transport escolar, activitats educatives subvencionades i altres trasllats, per un import
fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 36.635,16 euros, IVA no
inclòs, per l’any de durada del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat
de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el plec, el valor estimat del
contracte és de 80.597,35 euros.
2. Consta a l’expedient:
 Informe del secretari general de data 28/09/2018, 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 l’interventor de Fons de data 28/07/2018 respecte a l’existència de
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 850104/324100/22300 i 850103/327100/22300 del
pressupost municipal que s’aprovi per l’exercici 2018 i se’n preveu la seva
existència en els que s’aprovin per al 2019.
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3. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de la
contractació, d’acord amb el previst als articles 116 de la LCSP.
4. De conformitat amb el que disposa l’article 159 de LCSP, la forma de contractació
serà el procediment obert simplificat, atès que el valor estimat del servei a contractar
és inferior a 100.000 euros i els criteris de valoració són automàtics.
5. Atès que el valor estimat d’aquest contracte de servei és superior a 60.000 euros,
és òrgan competent la Junta de Govern Local, d’acord amb l’article 18è.3.A1. de les
Bases d’Execució 2018
En ús de les facultats que m’atorga el decret Decret d'Alcaldia núm. 8832/2017, de 6
d’octubre, de delegació de competències, que subscriu regidor delegat de Serveis
Centrals, Seguretat i Bon Govern, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
PRIMER. Iniciar la contractació del servei de transport escolar, activitats educatives
subvencionades i altres trasllats, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació
del contracte de fins a 36.635,16 euros, IVA no inclòs, per l’any de durada del
contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat
de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el plec, el valor estimat del
contracte és de 80.597,35 euros.
SEGON. Aprovar el plec de condicions econòmic administratives i tècniques
particulars que regiran la contractació a la que fa esment el punt anterior, mitjançant
tramitació ordinària i procediment obert simplificat.
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 data de publicació de l’anunci al perfil del contractant, per a la
presentació de proposicions.
QUART. Autoritzar la despesa de fins a 40.298,68€ a càrrec de la partida
850104/324100/22300 i 850103/327100/22300 dels pressupostos municipals (Llistat
de documents núm. 4482).
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 dels pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis
2019, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació
durant l’esmentada anualitat”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).
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5 ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
PER L’AJUNTAMENT DE

MATARÓ, AIGÜES DE MATARÓ SA, PROMOCIONS

URBANÍSTIQUES DE MATARÓ SA, MATARÓ AUDIOVISUAL, CONSORCI
MUSEU D’ ART CONTEMPORANI DE MATARÓ, FUNDACIÓ

TECNOCAMPUS

MATARÓ MARESME I FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS, A L’ EMPRESA
VODAFONE ESPAÑA SAU.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de maig de 2018, es va iniciar el
procediment de contractació dels serveis de telecomunicacions per l’Ajuntament de
Mataró, Aigües de Mataró SA, Promocions Urbanístiques de Mataró SA, Mataró
Audiovisual, Consorci Museu d’ Art Contemporani de Mataró, Fundació
TecnoCampus Mataró Maresme i Fundació Unió de Cooperadors per un import fixat
com a màxim per l’ adjudicació del contracte de fins a 702.606,93 €, iva no inclòs,
pels dos anys de durada inicial de contracte.
Han presentat oferta les següents empreses:
1. VODAFONE ESPAÑA SAU
2. UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU i TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SAU
3. ORANGE ESPAÑA SAU
Mitjançant informe de la Coordinadora de compres de 2 d’ octubre de 2018, exposa
que el 14 de setembre de 2018 es va portar a terme subhasta electrònica per la
presentació de millores de preu, tot quedant en primer lloc l’ empresa VODAFONE
ESPAÑA, SAU amb una oferta de 615.500 €.
S’ adjunta còpia de l’ informe.
D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2018, de 9 de
novembre, 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 dels serveis de telecomunicacions per
l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Promocions Urbanístiques de Mataró
SA, Mataró Audiovisual, Consorci Museu d’ Art Contemporani de Mataró, Fundació
TecnoCampus Mataró Maresme i Fundació Unió de Cooperadors, a l’ empresa
VODAFONE ESPAÑA SAU, pels preus unitaris oferts.
SEGON. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la Llei de contractes
del sector públic, aprovar un pressupost màxim de 702.606,93 euros, IVA no inclòs,
pels dos anys de durada inicial del contracte.
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TERCER. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària, en el
termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la remissió de la notificació de
l’adjudicació, aporti:
a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de
l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 35.130,35 euros,
corresponent al 5% del pressupost base de licitació.
b) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
c) Documentació acreditativa del compliment del Reial decret legislatiu 1/2013, de
29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de las
persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 3/2007, per a la
igualtat efectiva de dones i homes, si els és exigible pel nombre de personal. En
cas contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta normativa.
Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta, i es procedirà a requerir la documentació al licitador classificat en segona
posició.
QUART. En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització
no es produirà abans del transcurs de 15 dies hàbils següents a la recepció de la
documentació expressada en l’apartat anterior. Una vegada transcorregut aquest
termini, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo, en un termini màxim de 5 dies naturals
a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment.
CINQUÈ. Disposar a favor de VODAFONE ESPAÑA, SAU l’import de 850.154,39
euros, iva inclòs, a càrrec de les corresponents partides dels pressupostos que
s’aprovin per als exercicis 2019 i 2020, amb el següent detall:
Ajuntament de Mataró: 468.353,90 €, iva inclòs, (relació ADFUT núm. 5475)
Aigües de Mataró, SA: 54.822,58 €
Promocions Urbanístiques de Mataró, SA: 35.576,88 €
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme: 262.664,15 €
Mataró Audivisual: 26.215,20 €
Consorci Museu d’ Art Contemporani: 1.241,04 €
Fundació Unió de Cooperadors: 1.280,64 €
SISÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a les corresponents partides dels pressupostos de l’Ajuntament que s’aprovin per als
exercicis 2019 i 2020, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta
contractació durant les expressades anualitats.
SETÈ. Aprovar la relació AC/ núm. 5471 per import de 58.544,24 € i la relació
AFUT/ núm. 5472 per import de 409.809,65 €.
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VUITÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del
contractant”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

6 ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT
INFORMÀTIC I LLICÈNCIES D’OFIMÀTICA, A MICROSISTEMES, SA, PER UN
IMPORT DE 216.608,96 € IVA NO INCLÒS.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de juny de 2018, es va iniciar
l’expedient de contractació del subministrament d’equipament informàtic i llicències
d’ofimàtica, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
230.000 euros, IVA no inclòs.
Van presentar oferta les següents empreses:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA SA
SIL THE HP SHOP SL
HERBECON SYSTEMS S.L
INFORMÁTICA EL CORTE INGLES, S.A.
ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L.
ITGLOBAL, S.L.
TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE
ESPAÑA, SAU
8. ID GRUP S.A.
9. PUNT INFORMATIC I CREATIU S.L.
10. INFOREIN, S.A.
11. SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA
12. MICROSISTEMES, S.A.
La Mesa de Contractació, en sessió de data 29/08/2018 va acordar no admetre a
licitació l’empresa SIL THE HP SHOP SL, per no complir els requisits mínims de
solvència tècnica o professional exigits als plecs.
Mitjançant informe de data 26/09/2018 –que s’adjunta- el cap de la Secció
d’Infraestructures del Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions,
juntament amb el cap del Servei, exposen:
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- Que una vegada revisades totes les ofertes, s’han detectat una sèrie d’anomalies a
l’oferta de SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA (que s’expliciten en el mateix
informe).
- Que de la resta d’empreses ha quedat classificada en primer lloc
MICROSISTEMES, SA
En data 9 d’octubre de 2018 la Mesa de Contractació ha aprovat proposar
l’adjudicació a favor de MICROSISTEMES, SA.
Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 340102/92032Z/62600 del pressupost municipal aprovat per
a la present anualitat.
D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2018, de 9 de
novembre, 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. Declarar excloses de la licitació les empreses SIL THE HP SHOP SL i
SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA, pels motius ja exposats.
SEGON. Aprovar la següent classificació:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MICROSISTEMES, SA: 96,44 punts
ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL: 96,30 punts
INFOREIN SA: 96,13 punts
INFORMATICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA SA: 95,60 punts
IT-GLOBAL SL: 93,00 punts
PUNT INFORMATIC I CREATIU SL: 95,28 punts
TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE
ESPAÑA, SAU: 93,89 punts
8. ID GRUP, SA: 92,32 punts
9. HERBERCON SYSTEMS SL: 89,34 punts
10. INFORMATICA EL CORTE INGLÉS, SA: 83,27 punts
TERCER. Adjudicar la contractació del subministrament d’equipament informàtic i
llicències d’ofimàtica, a MICROSISTEMES, SA, per un import de 216.608,96 € IVA no
inclòs, i amb estricta subjecció a la resta de condicions contingudes en la seva
proposta.
QUART. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària, en el
termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la remissió de la notificació de
l’adjudicació, aporti:
a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de
l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 10.830,45 euros,
corresponent al 5% del pressupost base de licitació.
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b) Escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries posteriors,
degudament inscrites en el Registre Mercantil, escriptura d’apoderament o
nomenament del seu legal representant, igualment inscrita en el Registre Mercantil,
i fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant.
c) Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculta per contractar,
amb declaració conforme no ha estat donat de baixa de l’esmentada matrícula.
d) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una
Administració pública que estableix l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre
de contractes del sector públic. Es considerarà causa de prohibició de contractar
amb aquesta Administració local l’existència de deutes de naturalesa tributària
pendents de pagament en període executiu.
e) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
f) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està
inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi
d’estar inscrit, que acreditin un volum anual de negocis, que referit a l’any de més
volum de negoci dels tres últims acabats, ha de ser almenys de 418.000€.
g) Un mínim de tres certificats que acreditin haver realitzat correctament com a
mínim 3 projectes anàlegs a l’empresa pública ó privada, durant els últims quatre
anys. Aquests certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte
privat al qual s’hagi prestat el servei.
h) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de
29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de
las persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 3/2007, per a la
igualtat efectiva de dones i homes, si els és exigible pel nombre de personal. En
cas contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta normativa.
Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta, i es procedirà a requerir la documentació al licitador classificat en segona
posició.
CINQUÈ. En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització
no es produirà abans del transcurs de 15 dies hàbils següents a la recepció de la
documentació expressada en l’apartat anterior. Una vegada transcorregut aquest
termini, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo, en un termini màxim de 5 dies naturals
a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment.
SISÈ. Disposar a favor de MICROSISTEMES, SA, l’import de 216.608,96 euros, més
45.487,88 euros en concepte d’IVA, en total 262.096,84 euros, a càrrec de la partida
340102/92032Z/62600 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat,
aprovant a l’efecte els següents documents comptables:
Document comptable A/ núm. 102321 per import de 278.300 €.
Document comptable AD núm. 102325 per import de 262.096,84 €.
SETÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del
contractant”.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).
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7 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES
PARTICULARS

QUE

REGIRAN

LA

CONTRACTACIÓ,

MITJANÇANT

PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE SONORITZACIÓ, IL·LUMINACIÓ I
PROJECCIONS AUDIOVISUALS DELS ESPECTACLES I ACTES EN VIU QUE
ORGANITZA O EN QUE COL·LABORA L’AJUNTAMENT, PER UN IMPORT FIXAT
COM A MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 398.247,93
EUROS, IVA NO INCLÒS.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
1. Mitjançant informes de data 20/07/2018 de la director de Cultura, informe de data
24/07/2018 del cap del Servei de Projectes Transversals i Participació, informe de
data 23/07/2018 del director d’Ensenyament, informe de data 25/07/2018 del director
d’Esports, informe de data 06/09/2018 de la cap del Servei d’Igualtat i Ciutadania,
informe de data 31/08/2018 de la cap de Secció de Promoció de Ciutat i informe de
data 17/09/2018 de la cap de Comunicació, sol·liciten la contractació dels serveis de
sonorització, il·luminació i projeccions audiovisuals dels espectacles i actes en viu
que organitza, o en que col·labora l’Ajuntament de Mataró per un import fixat com a
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 398.247,93 euros, IVA no inclòs, pels
dos anys inicials de durada inicial del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat
de pròrroga i les possibles modificacions contemplades als plecs, el valor estimat del
contracte és de 477.897,52 euros.
2. Consta a l’expedient:
 Informe del secretari general de data 20/09/2018, 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 l’interventor de Fons de data 20/09/2018 respecte la previsió
d’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de
la present contractació a les corresponents partides del pressupost municipal que
s’aprovi per als exercicis 2019, 2020 i 2021.
3. 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. 8832/2017 de 6
d’octubre, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis
Centrals, Seguretat i Bon Govern, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
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PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació dels serveis de sonorització, il·luminació i
projeccions audiovisuals dels espectacles i actes en viu que organitza, o en que
col·labora l’Ajuntament de Mataró per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació
del contracte de fins a 398.247,93 euros, IVA no inclòs, pels dos anys inicials de
durada inicial del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat
de pròrroga i les possibles modificacions contemplades als plecs, el valor estimat del
contracte és de 477.897,52 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 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 des de
l’enviament de l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions.
QUART. Atendre la despesa de 481.880,00€, IVA inclòs, en total, a càrrec de les
corresponents partides que s’aprovin del pressupost de l’Ajuntament de Mataró,
desglossats de la manera següent:

CULTURA
ENSENYAMENT
PARTICIPACIÓ
PROMOCIÓ
CIUTAT
JOVENTUT
IGUALTAT
GENT GRAN
CONVIVÈNCIA
COOPERACIÓ
PRESIDÈNCIA

ESPORTS

Documents
comptables
Llista A_FUT 4169
Llista A_FUT 4221
Llista A_FUT 4220
A_FUT 83026
A_FUT82405

Import
390.280,00 €
8.100,00 €
8.100,00 €
2.000,00 €
2.300,00 €

Total
390.280,00 €

Llista A_FUT 5063
A_FUT 91048
A_FUT 91053
A_FUT 91059
A_FUT 91068
A_FUT 91065
A_FUT 97804
A_FUT 97806
A_FUT 97807
A_FUT 83494
A_FUT 83317

13.300,00 €
11.200,00 €
17.700,00 €
3.100,00 €
4.000,00 €
1.300,00 €
8.604,00 €
10.050,00 €
1.446,00 €
200,00 €
200,00 €

13.300,00 €
11.200,00 €
17.700,00 €
3.100,00 €
4.000,00 €
1.300,00 €

16.200,00 €
4.300,00 €

20.100,00 €
400,00 €
481.480,00 €

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 dels pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis 2019, 2020 i

12

Data de publicació 25.01.2019

2021, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació
durant les esmentades anualitats”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

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

13

