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ACTA NÚM. 14/2018- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 16 DE JULIOL DE 2018.
=================================================================

A la ciutat de Mataró, el setze de juliol de dos mil divuit, a dos quarts de dotze 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
DAVID BOTE PAZ, Alcalde - president
Hi concorren:
En David Bote Paz
Núria Moreno Romero
Juan Carlos Jerez Antequera
Miquel Angel Vadell Torres
M. Luisa Merchán Cienfuegos

Alcalde
1ra. Tinent d’Alcalde
2n. Tinent d’Alcalde
3r. Tinent d’Alcalde
4rt. Tinent d’Alcalde

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

Excusen la seva assistència
5na Tinent d’Alcalde

Elizabet Ruíz Moreno

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
juliol de 2018.

2 DESPATX OFICIAL

CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
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-Servei de Gestió Econòmica3

Adquisició d’habitatge al Carrer Queralbs de Mataró.
-Servei de Compres i Contractacions-

4

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regiran la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte
executiu d’actuacions de manteniment i millora de la calçada de la via pública,
per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
698.609,61 euros, IVA no inclòs.

5

Resolució del contracte del servei de manteniment d’espais naturals.

6

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regiran la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte
de renovació de l’ enllumenat públic dels quadres AI-AJ-AO, per un import fixat
com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 368.111,68 euros, IVA no
inclòs.

7

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regiran la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, de les obres del
projecte de millora de les àrees de jocs infantils del municipi de Mataró, per un
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 303.043,82
euros, IVA no inclòs.

8

Subministrament de tres furgonetes elèctriques pel Servei d’Espais Públics, en
base a l’Acord marc de mobilitat sostenible aprovat per l’ACM-CCDL.

9

Subministrament de vuit vehicles per a la Policia Local, com a contracte derivat
de l’Acord marc de mobilitat sostenible del Consorci Català pel desenvolupament
Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis (ACM). Import
màxim fixat per a l’adjudicació: fins a 153.719,01 euros, IVA no inclòs.

SECRETARIA GENERAL
10 Donar-se per assabentada de la sentència núm. 146/2018, de 18 de juny, del
Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Barcelona, dictada en el Procediment
abreujat núm. 45/2017-3, interposat contra la desestimació de la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada per J.M.M.
11 Donar-se per assabentada de la sentència núm. 141/2018 de 21 de juny, del
Jutjat Contenciós Administratiu 10 de Barcelona, dictada en el procediment
abreujat núm. 357/2017 E, interposat contra la desestimació de la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada per MC.R.F.
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SERVEI D’ESTRATEGIA I GOVERNANÇA
12 Aprovar el Pla Estratègic Mataró 2022

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 2 de juliol de 2018.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

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 de Gestió Econòmica3 ADQUISICIÓ D’HABITATGE AL CARRER QUERALBS DE MATARÓ.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“El Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la
mobilització dels habitatges provinents de processos d‘execució hipotecària estableix
la subjecció als drets d’adquisició preferent de tanteig i retracte a favor de la
Generalitat de Catalunya de qualsevol transmissió d’habitatges ubicats en municipis
de demanda forta i acreditada (com és el cas de Mataró) que hagin estat adquirits
pels seus actuals propietaris en procediments d’execució hipotecària o mitjançant
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compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària.
Aquesta norma preveu la possibilitat que l’exercici d’aquest dret de tanteig es pugui
exercir en benefici del municipi on es troba situat l’habitatge. En aquest sentit, el
President de l’Agència Catalana de l’Habitatge ha notificat al consistori mitjançant
ofici de data 9 de març de 2018, l’existència d’un immoble a Mataró que ha de ser
venut per part del seu respectiu titular i que reuneix els requisits per ser objecte del
dret de tanteig referit en benefici de l’Ajuntament de Mataró. Es requereix al consistori
per tal que es pronunciï sobre si hi ha interès o no de poder incorporar aquest
habitatge al patrimoni municipal.
D’altra banda, l’Ajuntament de Mataró ha adoptat polítiques encaminades a donar
solució a les demandes de famílies que han perdut l’habitatge a conseqüència de la
crisi. I davant de la insuficiència d’habitatge públic, una de les línies d’actuació a
seguir és precisament la d’adquirir nous habitatges per incorporar-los al parc
d’habitatges propi amb destí a pal·liar aquesta problemàtica. Amb aquesta finalitat
s’ha dotat al pressupost municipal d’una partida específica.
Així doncs, l’instrument jurídic del dret de tanteig sobre aquesta tipologia d’habitatges,
que ha nascut amb l’aprovació del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos
d‘execució hipotecària, facilitarà la consecució d’aquestes polítiques municipals.
L’habitatge proposat a l’ofici de l’Agència Catalana de l’Habitatge, i un cop analitzat
pels tècnics municipals, s’estima idoni per ser adquirit de forma directa i a títol onerós
per part de l’Ajuntament de Mataró atès el seu preu, ubicació i característiques.
Es tracta de l’habitatge que respon a les següents dades:
Dades registrals: Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 1, finca núm. 7499,
inscrita al volum 3888, llibre 486, foli 27, inscripció 15.
Referència cadastral: 2294404DF5929S0015KW
Consten incorporats a l’expedient els corresponents informe tècnic sobre les
característiques de l’habitatge, informe de valoració del preu de l’immoble (que es
situa per sota del mercat de mercat), informe jurídic i dades registrals i cadastrals
identificatives de l’immoble.
Resulten d’aplicació els articles 206.1 i 3 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;
articles 2 i concordants del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos
d‘execució hipotecària; article 65.2 i concordants de la Llei 18/2007, de 28 de
desembre del dret a l’habitatge; articles 568-13 i següents de la Llei 5/2006, de 10 de
maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals; la disposició
addicional 2a del Real decret Legislatiu3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic.
Per tot això, en virtut de les competències delegades per decret d’alcaldia 8832/2017,
de 6 d’octubre PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció, si s’escau,
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dels següents ACORDS:
PRIMER.- Acceptar expressament, en qualitat de beneficiari, l’exercici del dret de
tanteig i retracte efectuat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya mitjançant
resolució de 27/04/2018, de l’habitatge situat a Mataró, que respon a les dades
consignades al punt segon.
SEGON.- Adquirir de forma directa i a títol onerós, lliure de càrregues i gravàmens,
arrendataris i ocupants, per un import de CINQUANTA-CINC MIL EUROS (55.000 €),
l’habitatge situat a Mataró, titularitat de l’entitat CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANÉE, amb NIF W-0011887G, que respon a
les següents dades registrals i cadastrals:
Dades registrals: Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 1, finca núm. 7499,
inscrita al volum 3888, llibre 486, foli 27, inscripció 15.
Referència cadastral: 2294404DF5929S0015KW
TERCER.- Aprovar l’autorització i disposició de crèdit i amb el document AD núm.
12018000059387 per un import de 55.000 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 820001/15222D/68200 amb la denominació “Adquisició i reforma
d’edificis i construccions de caràcter patimonial” del projecte 1522216001 (Pla
d’habitatge) del pressupost municipal, per l’adquisició d’aquest immoble.
QUART.- De conformitat amb el què disposa l’article 127 del Decreto de 2 de juny de
1944, sol·licitar l’atorgament de torn notarial per a la designa del Notari que hagi de
formalitzar l’escriptura pública d’adquisició.
CINQUÈ.- Sol·licitar al sr. Registrador de la Propietat la inscripció del domini de la
finca a favor de l’Ajuntament de Mataró.
SISÈ.- Incloure a l’Inventari Municipal de Béns els moviments patrimonials que es
derivin de l’adopció dels presents acords.
SETÈ,. Facultar indistintament al regidor delegat de Serveis Centrals i a l’Il·lm. Sr.
Alcalde de Mataró per a què, qualsevol, d’ells a títol individual, formalitzi els
documents públic i/o privats que signin necessaris per la perfeccionament d’aquests
acords.
VUITÈ.- Notificar aquests acords a CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL SUD MEDITERRANEE, a la l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i a la
Secció d’Habitatge.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

-Servei de Compres i Contractacions-
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4

APROVACIÓ

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT

OBERT,

DE

LES

OBRES

DEL

PROJECTE

EXECUTIU

D’ACTUACIONS DE MANTENIMENT I MILLORA DE LA CALÇADA DE LA VIA
PÚBLICA, PER UN IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DE FINS A 698.609,61 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 20/06/2018, el cap del Servei d’Espais Públics sol·licita la
tramitació de la contractació de les obres del projecte executiu d’actuacions de
manteniment i millora de la calçada de la via pública, per un import fixat com a màxim
per a l’adjudicació del contracte de fins a 698.609,61 euros, IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les possibles
modificacions contemplades en el plec, el valor estimat del contracte és de
838.331,53 euros.
2. Consta a l’expedient:
 Informe del secretari general de data 02/07/2018, 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 02/07/2018 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 710100/15321Z/60900 del pressupost
municipal aprovat per a l’exercici 2018.
3. Atès el que disposen els arts. 13, 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:
PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació de les obres del projecte executiu
d’actuacions de manteniment i millora de la calçada de la via pública, per un import
fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 698.609,61 euros, IVA no
inclòs.
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A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les possibles
modificacions contemplades en el plec, el valor estimat del contracte és de
838.331,53 euros.
SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regirà la contractació expressada en l’apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i
procediment obert no 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 26 dies naturals, comptats a partir
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el perfil del contractant, per a la
presentació de proposicions.
QUART. Autoritzar la despesa de fins a 698.609,61 €, més 146.708,02 € en concepte
d’IVA, en total 845.317,63 €, a càrrec de la partida 710100/15321Z/60900 del
pressupost municipal aprovat per aquesta anualitat (document comptable A núm.
60092)”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

5 RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT D’ESPAIS
NATURALS.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent
“Relació de fets
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 d’octubre de 2015, s’acordà
l’adjudicació del servei de manteniment d’espais naturals, a favor de l’empresa Mart
Components, SL.
2. En data 04/12/2015, Mart Components, SL va dipositar en la Tresoreria municipal
l’import de 1.383,48 € en concepte de garantia definitiva.
3. En data 15/06/2018 ha tingut entrada en el Registre General de l’Ajuntament escrit
de l’adjudicatària, exposant que no pot continuar prestant el servei, atès que per
causes estructurals i administratives no compten amb els recursos suficients per
complir l’estipulat al contracte.
4. Mitjançant informe de la Secció de Jardineria, es comunica que encara no s’ha
realitzat cap despesa aquest any, ni hi ha cap tasca pendent de pagament.
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5. Consta a l’expedient informe de la cap de la Secció de Gestió Jurídica del Servei
de Compres i Contractacions favorable a acordar conforme al sol·licitat, i la no
procedència de confiscació de la garantia definitiva.
Fonaments de dret
1. 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 (TRLCSP), regula les
causes de resolució dels contractes.
2. D’acord amb el que disposa l’art. 225 del TRLCSP, no és procedent la incautació
de la garantia, atès que no s’han produït danys i perjudicis a l’Ajuntament.
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, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer. Acordar la resolució del contracte del servei de manteniment d’espais
naturals adjudicat a favor de l’empresa Mart Components, SL, atès que aquesta ha
comunicat que per causes estructurals i administratives no compten amb els recursos
suficients per complir l’estipulat al contracte.
Segon. Procedir a la devolució de la garantia definitiva per import de 1.383,48 €,
constituïda a favor de l'Ajuntament en la presenta contractació.
Tercer. Aprovar els següents documents comptables a favor de la partida
710102/172420/21000:
AD/ núm. 51052 per import de 16.740 €.
AD_FUT/ núm. 51082, per import de 13.950 €”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

6 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES
PARTICULARS

QUE

REGIRAN

LA

CONTRACTACIÓ,

MITJANÇANT

PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L’
ENLLUMENAT PÚBLIC DELS QUADRES AI-AJ-AO, PER UN IMPORT FIXAT
COM A MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 368.111,68
EUROS, IVA NO INCLÒS.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
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“1. Per informe de data 20/06/2018, el cap del Servei d’Espais Públics sol·licita la
tramitació de la contractació del projecte de renovació de l’ enllumenat públic dels
quadres AI-AJ-AO, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte
de fins a 368.111,68 euros, IVA no inclòs, per la durada del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la no
possibilitat de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el plec, el valor
estimat del contracte és de 441.734,02 euros.
2. Consta a l’expedient:
 Informe del secretari general de data 4/07/2018, 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 4/07/2018 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 710103/16512Z/61300 del pressupost
municipal aprovat per a l’exercici 2018.
3. Atès el que disposen els arts. 13, 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:
PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació de les obres del projecte de renovació de
l’ enllumenat públic dels quadres AI-AJ-AO, per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 368.111,68 euros, IVA no inclòs, per la durada del
contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la no
possibilitat de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el plec, el valor
estimat del contracte és de 441.734,02 euros.
SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regirà la contractació del projecte expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació
ordinària i procediment obert no 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 26 dies naturals, comptats a partir
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el perfil del contractant, per a la
presentació de proposicions.
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QUART. Autoritzar la despesa de fins a 445.415,14 €, a càrrec de la partida
710103/16512Z/61300 del pressupost municipal aprovat per aquesta anualitat
(document comptable A núm. 60540)”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

7 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES
PARTICULARS

QUE

REGIRAN

LA

CONTRACTACIÓ,

MITJANÇANT

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LES OBRES DEL PROJECTE DE
MILLORA DE LES ÀREES DE JOCS INFANTILS DEL MUNICIPI DE MATARÓ,
PER UN IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DE FINS A 303.043,82 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 14/06/2018, la cap del Servei d’Espais Públics sol·licita la
tramitació de la contractació de les obres del projecte de millora de les àrees de jocs
infantils del municipi de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació
del contracte de fins a 303.043,82 euros, IVA no inclòs, per la durada del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la no
possibilitat de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el plec, el valor
estimat del contracte és de 363.652,58 euros.
2. Consta a l’expedient:
 Informe del secretari general de data 05/76/2018, 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 05/07/2018 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 710102/17111Z/60500 del pressupost
municipal aprovat per a l’exercici 2018.
3. Atès el que disposen els arts. 13, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
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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:
PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació de les obres del projecte de millora de les
àrees de jocs infantils del municipi de Mataró, per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 303.043,82 euros, IVA no inclòs, per la durada del
contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la no
possibilitat de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el plec, el valor
estimat del contracte és de 363.652,58 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 simplificat.
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 20 dies naturals, comptats a partir
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el perfil del contractant, per a la
presentació de proposicions.
QUART. Autoritzar la despesa de fins a 325.387,94€, a càrrec de la partida
710102/17111Z/60500 del pressupost municipal aprovat per aquesta anualitat
(document comptable A núm. 60534).

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

8 SUBMINISTRAMENT DE TRES FURGONETES ELÈCTRIQUES PEL SERVEI
D’ESPAIS PÚBLICS, EN BASE A L’ACORD MARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE
APROVAT PER L’ACM-CCDL.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
1. Per acord de Ple de data 5 de març de 2015 es va aprovar l’adhesió de
l’Ajuntament al sistema d’adquisició centralitzada destinat als ens locals que realitza
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) juntament amb el Consorci Català pel
desenvolupament Local (CCDL).
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2. El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la
Comissió Executiva de data 14 de juny de 2017, va aprovar, en sessió de la seva
Comissió Executiva de data 19 d’octubre de 2017, adjudicar l’Acord marc de mobilitat
sostenible, amb destinació a les entitats local de Catalunya.
3. Per informe de data 11/07/2018, la cap de la Secció d’oficis i serveis d’Espais
Públics, sol·licita la compra de tres furgonetes elèctriques a través del lot 1 i del lot 2
de l’acord marc esmentat, atès que resulta més avantatjós econòmicament.
4. Concretament es sol·licita la compra de dues furgonetes model Nissan env200 4p
40Kwh professional EN40KF4PA i una furgoneta model Nissan env200 Combi 5
40KWh EN40KC5PA.
5. L’empresa adjudicatària d’aquests lots és a
CONCESSIONARIS, SL., d’acord amb els següents preus:
-

ROMAUTO

GRUP

Furgoneta model Nissan env200 4p 40Kwh professional EN40KF4PA.
25.038,40€/unitat (21% d’IVA no inclòs)
Furgoneta model Nissan env200 Combi 5 40KWh EN40KC5PA:
26.199,40€/unitat (21% d’IVA no inclòs).

6. L’import de la despesa total és de 92.294,19€ (IVA inclòs), desglossats de la
manera següent:



60.592,92€ (IVA inclòs): 2 furgonetes model Nissan env200 4p 40Kwh
professional EN40KF4PA. 25.038,40€/unitat (21% d’IVA no inclòs).
31.701,27€ (IVA inclòs): 1 furgoneta model Nissan env200 Combi 5 40KWh
EN40KC5PA: 26.199,40€/unitat (21% d’IVA no inclòs).

7. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la
present contractació a la partida 710100/15301X/62400 dels pressupostos municipals
aprovats per a la present anualitat 2018.
8. Consta a l’expedient informe de l’assessora jurídica del Servei de Compres i
Contractació, de data 11/07/2018, sobre la legalitat de procedir a la contractació
sol·licitada pel servei promotor, mitjançant procediment negociat sense publicitat
d’adjudicació directa.
9. L’objecte de la contractació correspon als anomenats de subministrament, d’acord
amb el que disposa l’article 16.3.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP).
10. 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.
11. De conformitat amb el que disposa l’article 221.4a) de LCSP, la forma de
contractació serà el procediment negociat sense publicitat d’adjudicació directa, atès
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que aquest contracte es basa en els lots 1 i 2 de compra de vehicles i motocicletes,
amb adjudicatari únic de l’Acord marc de mobilitat sostenible de l’ACM.
12. D’acord amb l’article 18è.3.A.1) de les Bases d’Execució del pressupost 2018, és
òrgan competent per autoritzar la despesa, la Junta de Govern Local, atès que el
valor estimat d’aquest subministrament supera els 60.000€.
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, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Adjudicar, en base al lot 1 i al lot 2 de l’Acord marc de mobilitat sostenible
aprovat per l’ACM-CCDL, el contracte de subministrament de les 3 furgonetes
indicades, a favor de l’empresa ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, SL., per un
import total de 76.276,20 €, IVA no inclòs. (92.294,19€ IVA inclòs).
El contracte s’haurà d’executar d’acord amb el pressupost presentat, i les condicions
contingudes en l’acord marc esmentat.
SEGON. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària aporti,
en el termini màxim de 10 dies a comptar des del següent a la recepció de la
notificació de l’adjudicació, documentació justificativa d’haver constituït a favor de
l’Ajuntament de Mataró l’import de 3.813,81 euros en concepte de garantia definitiva,
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació.
D’acord amb el previst en la clàusula 61 de l’Acord marc de mobilitat sostenible
aprovat per l’ACM-CCDL, el període de garantia es fixa en dos mesos a comptar des
de la data en que resti acreditat el subministrament a satisfacció de l’Ajuntament.
TERCER. Un cop hagi constituït la garantia esmentada, l’empresa adjudicatària
disposarà d’un termini de 5 dies a comptar, per procedir a la formalització del
corresponent contracte administratiu.
QUART. Autoritzar la despesa de fins a 92.294,19€ (IVA inclòs), a favor de
ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, SL. a càrrec de la partida
710100/15301X/62400 dels pressupost municipal aprovat per a la present anualitat
(document comptable AD núm. 73375).
CINQUÈ. Notificar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària, i publicar-lo
al Perfil de contractant”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).
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9 SUBMINISTRAMENT DE VUIT VEHICLES PER A LA POLICIA LOCAL, COM A
CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE DEL
CONSORCI

CATALÀ

PEL

DESENVOLUPAMENT

LOCAL

(CCDL),

PER

ENCÀRREC DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS (ACM). IMPORT
MÀXIM FIXAT PER A L’ADJUDICACIÓ: FINS A 153.719,01 EUROS, IVA NO
INCLÒS.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“Relació de fets
1. Per acord de Ple de data 5 de març de 2015 es va aprovar l’adhesió de
l’Ajuntament al sistema d’adquisició centralitzada destinat als ens locals que realitza
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) juntament amb el Consorci Català pel
desenvolupament Local (CCDL).
2. El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu a tal efecte, de conformitat amb els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la
Comissió Executiva de data 14 de juny de 2017, va aprovar, en sessió de la seva
Comissió Executiva de data 19 d’octubre de 2017, adjudicar l’Acord marc de mobilitat
sostenible, amb destinació a les entitats local de Catalunya.
3. Per informe de data 15/06/2018, L’intendent major cap de la Policia Local, exposa
que resulta necessària l’adquisició de vuit vehicles per a la Policia Local, i que del
catàleg de vehicles de compra de l’ACM-CCDL, es considera el més idoni el model
Qashqai de la marca Nissan. Aquests vuit vehicles, per una millor gestió ambiental,
han de ser adquirits amb adaptació inclosa com a vehicles híbrids, per a funcionar
també amb gas liquat del petroli (GLP).
4. L’acord marc de l’ACM-CCDL va adjudicar el subministrament del vehicle Nissant
Qashqai, dintre del sublot 1.9 a les empreses Motor Llançà SL i Romauto Grup de
Concessionaris, SL.
5. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la
present contractació a la partida 720000/13224O/62400 del pressupost municipal
aprovat per a la present anualitat 2018.
6. Consta a l’expedient informe de data 11/07/2018 de la cap de Gestió Jurídica del
Servei de Compres i Contractacions, favorable a la legalitat d’acordar conforme al
proposat.

14

Data de publicació: 21/01/2019

Fonaments de dret
1. La DA 3a, apartat 10è de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP), en relació al seus articles 218 i ss. preveuen de forma expressa
la possibilitat que les associacions de municipis puguin crear centrals de contractació
a les que s’hi podran adherir els ens locals associats, en aquest cas, en relació a un
Acord marc.
2. De conformitat amb el que disposa la DT 1a de la LCSP, “Els expedients de
contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la
normativa anterior.”
3. L’apartat VI (clàusules 42 i ss) del plec de clàusules administratives particulars que
regeix l’Acord marc de mobilitat sostenible, aprovat per l’ACM-CCDL, regula
l’adjudicació dels contractes basats dels lots 1 i 2 de compra de vehicles i
motocicletes, amb selecció d’empreses, i concretament l’art 43 conté les regles a
seguir en els contractes basats sense tots els termes fixats en l’Acord marc.
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:
PRIMER. Iniciar l’expedient de contractació del subministrament de vuit vehicles
Nissan Qashqai per a la Policia Local, amb adaptació a vehicles híbrids, per a
funcionar també amb gas liquat del petroli (GLP), com a contracte derivat de l’Acord
marc de mobilitat sostenible adjudicat per Consorci Català pel desenvolupament
Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i per un
import fixat com a màxim per a l’adjudicació de fins a 153.719,01 euros, IVA no
inclòs.
SEGON. Consultar a les dues empreses seleccionades en el sublot 1.9 de l’esmentat
acord marc - Motor Llançà SL i Romauto Grup de Concessionaris, SL- perquè en el
termini de sis dies hàbil a comptar des del següent a la data de recepció de la
consulta, presentin oferta pel subministrament objecte de contractació.
TERCER. D’acord amb el previst en la clàusula 43 de l’Acord marc de mobilitat
sostenible, l’adjudicació es farà a qui ofereixi millor preu.
QUART. Autoritzar la despesa de fins a 186.000 €, a càrrec de la partida
720000/13224O/624000 del pressupost municipal aprovat per aquesta anualitat
(document comptable A núm. 59559)”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).
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SECRETARIA GENERAL
10 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚM. 146/2018, DE 18
DE JUNY, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE BARCELONA,
DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 45/2017-3, INTERPOSAT
CONTRA LA DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PRESENTADA PER J.M.M.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“En data 25 de juny de 2018, el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de
Barcelona, ha notificat la Sentencia número 146/2018, de 18 de juny, dictada en el
Procediment abreujat núm. 45/2017-3 en el recurs interposat pel senyor J.M.M.,
contra el decret núm. 8931/2016, de 12 de desembre, del regidor delegat de Serveis
Centrals que resol desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per
caiguda a la via pública quan caminava pel Camí de Sant Crist cantonada C. Batista i
Roca.
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una
indemnització per danys per un import de 6.168,09 euros. La sentència del Jutjat
Contenciós Administratiu desestima la demanda sense imposició de costes, entre
altres, amb el següent argument:
“Así pués del examen de las fotografías obrantes en las actuaciones e
Informe Técnico de la administración demandada nos lleva a afirmar
el estado correcto del pavimento y bordillo de la acera. Es de significar
que en aquellos supuestos que nos encontramos ante la existencia de
mínimas irregularidades producidas como consecuencia del desgaste
del pavimento en ningún caso generan riesgo de caída cierto, lo que
en ningún caso justificaría, o podría considerarse como causa
suficiente o eficiente para justificar una caída como la aquí
examinada, y menos aún la pretendida responsabilidad de la
administración.
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
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 146/2018, de 18 de juny,
dictada en el Procediment abreujat núm. 45/2017-3 en el recurs interposat pel senyor
J.M.M., contra el decret núm. 8931/2016, de 12 de desembre, del regidor delegat de
Serveis Centrals que resol desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per
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caiguda a la via pública quan caminava pel Camí de Sant Crist cantonada C. Batista i
Roca.
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de
Barcelona”.
Es donen per assabentats

11

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚM. 141/2018 DE

21 DE JUNY, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 10 DE BARCELONA,
DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 357/2017 E, INTERPOSAT
CONTRA LA DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PRESENTADA PER MC.R.F.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“En data 27 de juny de 2018, el Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de
Barcelona, ha notificat la Sentencia número 141/2018, de 21 de juny, dictada en el
Procediment abreujat núm. 357/2017-E interposat per la senyora MC.R.F., contra
decret núm. 7713/2017 d’1 de setembre, del regidor delegat de Serveis Centrals que
resol desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats
per caiguda a la via pública al C. Pizarro, 119 a causa del mal estat de la vorera.
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una
indemnització per danys per un import de 6.572,92 euros i amb imposició de costes.
La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu desestima la demanda imposada i
condemna a la part actora amb costes per un import màxim de 300 euros del
procediment, entre altres, amb el següent argument:
“---Luego, ante la orfandad probatoria en la que incurre la parte
demandante en relación a la mecánica de producción del accidente
por el que reclama y sin necesidad de examinar el resto de
alegaciones formuladas por las partes, resulta procedente desestimar
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la demandante..”
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 Centrals, Seguretat i Bon Govern, previ Dictamen de la Comissió
Informativa Municipal , proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents ACORDS:
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Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentència número 141/2018, de 21 de juny,
dictada pel Jutjat contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona en el Procediment
abreujat núm. 357/2017-E interposat per la senyora MC.R.F., contra decret núm.
7713/2017 d’1 de setembre, del regidor delegat de Serveis Centrals que resol
desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats per
caiguda a la via pública al C. Pizarro, 119 a causa del mal estat de la vorera.
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 10
de Barcelona”.
Es donen per assabentats

SERVEI D’ESTRATEGIA I GOVERNANÇA

12 APROVAR EL PLA ESTRATÈGIC MATARÓ 2022
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent
“Relació de fets
El Govern municipal, de forma compartida amb tots els grups del consistori, va donar
impuls a inicis del mandat 2015-2019 a un procés de reflexió anomenat Pla Estratègic
Mataró 20/22, un exercici destinat al desenvolupament de forma inclusiva, sostenible i
intel·ligent de la ciutat, que oferia un marc estratègic destinat a orientar l’elaboració i
desplegament de diversos Plans i Pactes impulsats durant el present mandat.
El Decret 2505/2016, de 4 d’abril, establia la creació de la Comissió de Treball com a
comissió de promoció del Pla Estratègic Mataró 20/22 amb la finalitat de realitzar el
seguiment del pla i d’impulsar de forma consensuada el seu desenvolupament.
Durant els treballs duts a terme per al procés d’anàlisi i reflexió participat en els
diferents àmbits implicats varen identificar-se tres reptes de ciutat:


Lluita contra l’atur i creació d’ocupació de qualitat.



Igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial.



Imatge, reconeixement i promoció de la ciutat.
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A l’octubre de 2016 la major part dels grups municipals signaren una declaració
conjunta amb la voluntat de transmetre un missatge conjunt de confiança en el futur
de la ciutat, en la que es fixava com a prioritat la projecció d’una nova perspectiva de
futur per a Mataró així com la determinació de dur a la pràctica polítiques d’acord a
aquesta prioritat.

A més dels reptes, el document Mataró 20/22 (amb data de juliol de 2017) esdevé el
document marc del Pla Estratègic Mataró 20/22. Fruit de tot el procés de reflexió,
identifica una visió de ciutat consensuada: Mataró, ciutat de mar de la Barcelona
metropolitana, es referma com a capital emprenedora que opta per una
economia diversificada cap al tèxtil especialitzat, l’àmbit sociosanitari i el nou
turisme amb essència cultural i esportiva, amb l’objectiu d’oferir noves
oportunitats per al creixement de les seves empreses i per a l’ocupació de la
seva gent.
Així mateix, defineix 39 actuacions que desenvolupen l’Acció del Pla Estratègic
Mataró 20/22. Entre aquestes 39 actuacions, cal destacar-ne 6 que tenen
consideració d’actuacions essencials i prioritàries, així com d’altres 6 de caràcter
instrumental promogudes per tal de desenvolupar l’acció estratègica de la ciutat. Les
anomenades actuacions essencials son les següents:

-

Model turístic de qualitat

-

Preparació professional per als joves i altres col·lectius

-

Atenció a les persones, repte i palanca

-

Estratègia integral centrada en l’habitatge

-

Nou tèxtil

-

Mar en valor

Durant tot aquest procés de reflexió, identificació de reptes, línies estratègiques, visió
de ciutat i formulació del Pla d’Actuació, es va assolir un alt nivell de participació per
part de la societat civil, entitats i agents socials, la universitat i centres de recerca i de
la pròpia administració. En total, han estat 300 persones participants de forma directa
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en reunions de diagnosi, anàlisi i definició estratègica, a més de 450 persones
enquestades.

El Mataró 20/22 és un projecte de ciutat encaminat a definir i desplegar la seva
estratègia amb vocació de continuïtat. S’ha assolit el primer impuls del Mataró 20/22
amb la identificació de reptes, visió de ciutat i definició del Pla d’Actuació, gràcies a la
Comissió de Treball de seguiment i impuls presidida pel Sr. Francesc Teixidó, regidor
d’ERC-MES-AM.

Per tant, aquesta Comissió de Treball ha assolit els objectius per la qual va ser
creada, i en aquest punt cal crear els mecanismes idonis per al desplegament,
redefinició i seguiment dels continguts del pla estratègic.
Fonaments de dret
1. L'article 52 del Reglament Orgànic Municipal defineix els plans d’actuació com la
formulació d’un conjunt d’actuacions sobre un àmbit concret, funcional o temàtic.
Contindran la informació necessària amb relació a les accions previstes, calendaris,
recursos materials i humans implicats i finançament. També especificaran els
objectius, els resultats esperats i els mecanismes d’avaluació.
2. Dels plans d’actuació se’n donarà compte al Ple, on es podran debatre els vots
particulars que s’hagin formulat a la Comissió Informativa. Els Regidors i regidores
delegats donaran compte a les Comissions Informatives dels resultats i avaluació de
l'acompliment de les línies d'actuació dels Plans d'Actuació del seu departament amb
periodicitat trimestral.
Per tot això, i atès l’informe tècnic de data 6 de juliol, emès pel Cap del Servei
d’Estratègia i Governanaça, que consta a l’expedient, proposo a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar el Document Mataró-20/22 derivat del procés de reflexió participat i
formulat amb el consens de la Comissió de Treball de seguiment i impuls (document
adjunt).
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Segon.- Desplegar i executar el Pla Estratègic Mataró 20/22 amb el conjunt
de les 39 actuacions que conformen el Pla d’Actuació.

Tercer.- Delegar les competències de direcció política dels treballs estratègics
al Sr. Juan Carlos Jerez, Regidor de Serveis Centrals, Seguretat i Bon
Govern.
Quart- Constituir l’estructura orgànica del Mataró 20/22 amb els següents òrgans de
governança i seguiment:

- Oficina Estratègica Mataró 20/22
- Oficina d’Oportunitats
- Comissió de Seguiment Mataró 20/22

Cinquè.- Fins la creació de la Comissió de Seguiment Mataró 20/22, atribuir a la
Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica,
mitjançant

convocatòries

específiques,

amb

l’objectiu

de

vetllar

pel

bon

desenvolupament del pla i l’impuls i seguiment de les 39 actuacions i dels Projectes
Essencials que en formen part, les següents funcions:

-

Seguiment dels resultats assolits en el Mataró 20/22 a partir dels sistemes
d’avaluació establerts per l’Oficina Estratègica.

-

Proposta de membres integrants de les Taules Mataró 2022 (espais de debat,
identificació i consens de futures noves bateries d’actuacions prioritàries).

-

Validació de noves actuacions procedents de les Taules Mataró 2022.

-

Promoció de la participació d’entitats, organitzacions socials i empresarials,
altres administracions i ciutadania a títol individual en l’estratègia de ciutat.

-

Representació de l’Estratègia Mataró 20/22 i suport institucional a escala local,
nacional i internacional, així com la difusió dels resultats obtinguts en el seu
desplegament.
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-

Realització a l’Oficina d’Oportunitats d’encàrrecs d’estudi de propostes o altres
encàrrecs en la línia de la recerca continua d’oportunitats per a la promoció de
la ciutat.

Sisè.- Dissoldre la Comissió de Treball de seguiment i impuls polític del Projecte
Mataró 2022.
Setè.- Donar compte d’aquests acords al Ple Municipal de l’Ajuntament en la propera
sessió que celebri”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

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