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ACTA NÚM. 17/2018- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 17  DE  SETEMBRE  DE  2018. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el disset de setembre de 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           Alcalde 
Núria Moreno Romero   1ra.  Tinent d’Alcalde 
Juan Carlos Jerez Antequera  2n.    Tinent d’Alcalde 
Miquel Angel Vadell Torres   3r.    Tinent d’Alcalde 
M. Luisa Merchán Cienfuegos  4rt.   Tinent d’Alcalde 
 
  
 

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

 

Excusen la seva assistència  

 

Elizabet Ruíz Moreno    5è.    Tinent d’Alcalde 
 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 

 

L’ordre del dia de la sessió actual és el següent: 

 

 
 
1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 3 de 
setembre de 2018.  
 
 
 
2 DESPATX OFICIAL  
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CIM  DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
 
   DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS   
 
 -Servei de Compres i Contractacions- 
  
3 Modificació del contracte del servei de neteja dels edificis i dependències 
 municipals, escoles, escoles bressol, instal•lacions culturals i esportives, wc públics 
 de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Mataró Ràdio, Consorci Digital 
 Mataró-Maresme i Consorci Museu d’ Art Contemporani de Mataró. 
 
4 Adjudicació del subministrament de vuit vehicles Nissan Qashqai per a la Policia 
 Local, amb adaptació a vehicles híbrids. 
  
5 Adjudicar la contractació servei del programa municipal d’activitat física per a la 
 gent gran, a ASSOCIACIÓ ESPORT 3. 
 
6 Adjudicar la contractació del subministrament del fons documental, de llibres i 
 audiovisuals, per a les Biblioteques de Mataró. 
 
7 Adjudicar la contractació servei de monitoratge per al suport a l’estudi, a SERVEIS 

A LES PERSONES ENCÍS, SCCL. 
 

 

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  3 de setembre de 

2018 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

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

 
 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 

-Servei de Compres i Contractacions- 
  

3 MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I 

DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, ESCOLES, ESCOLES BRESSOL, 

INSTAL•LACIONS CULTURALS I ESPORTIVES, WC PÚBLICS DE 

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

CONSORCI DIGITAL MATARÓ-MARESME I CONSORCI MUSEU D’ ART 

CONTEMPORANI DE MATARÓ. 

 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent 
 
“Relació de fets 
 
1.Mitjançant acord de Ple de data 6 de maig de 2015 es va adjudicar el  servei de  
neteja dels edificis i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions 
culturals i esportives, WC públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, 
Mataró Ràdio, Consorci Digital Maresme i Consorci Museu d’Art Contemporani de 
Mataró a favor de l’empresa Servicios Especiales de Limpieza SA  per import de 
13.205.682,92 €, iva inclòs  
      
2. Mitjançant informe  de data 3 d’ agost   de 2018   la Cap del Servei de Compres i    
Contractacions proposa modificar el contracte amb motiu de la jubilació de la 
netejadora de l’Ajuntament que realitzava la neteja de l’escola Bressol Figueretes i de 
les oficines d’ Ensenyament,  pel que és necessari incorporar aquestes hores al 
contracte de neteja. 
 
3.Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la 
present modificació  a les corresponents partides dels pressupost de l’Ajuntament   
aprovat per la present anualitat, i es preveu l’existència de crèdit en el pressupost que 
s’ aprovi per a l’ exercici  2019.   
 
 
Fonaments de dret 

 

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

 

- Increment  del contracte  en   1.764,19  hores ordinàries a l’any,  per un import  de  
27.766,55  €,  iva inclòs,  amb el següent detall:    

 

-Escola bressol Figueretes, increment de 6,25 hores  al dia de dilluns a divendres 

-Oficines d’ Ensenyament, increment de 1,5 hores al dia de dilluns a divendres.  

  

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

 

Relació ADC  nº  4532 per  import de  13.295,52 € 

Relació ADFUT nº 4534 per import de 293.586,25  € 

 

Tercer.- Aprovar les següents operacions comptables inverses: 

 

Relació ADFUT/ núm. 4547  per import de 276.365,46 € 

 

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

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 
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4 ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE VUIT VEHICLES NISSAN 

QASHQAI PER A LA POLICIA LOCAL, AMB ADAPTACIÓ A VEHICLES HÍBRIDS. 

 

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 16 de juliol de 2018, es acordar 
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). 
 
2. Consultades les dues empreses seleccionades en el sublot 1.9 de l’esmentat acord 
marc - Motor Llançà SL i Romauto Grup de Concessionaris, SL- només aquesta 
última ha presentat oferta, per import total de 185.803,36 € (matriculació, impostos, 
accessoris, adaptació a híbrid GLP i inspeccions tècniques incloses) 
 
3. Per informe de data 03/09/2018, l’ intendent major cap de la Policia Local exposa 
que l’oferta de Romauto s’ajusta a les condicions tècniques i econòmiques 
requerides, per la qual cosa informa favorablement la seva adjudicació. 
 
S’adjunta còpia de l’informe. 
 
4. Existeix crèdit adequat i suficient a fi d’atendre les despeses que meriti la present 
contractació, a la  partida  720000/13224O/624000 del pressupost  aprovat per a 
l’exercici 2018. 
 
Fonaments de dret 
 
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. Adjudicar a Romauto Grup de Concessionaris, SL el subministrament de 
vuit vehicles Nissan Qashqai 5p DIG-7, 4X2, acabat Acenta, amb 85Kw de potència, 
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amb adaptació com a vehicle híbrid mitjançant funcionament amb gas liquat del 
petroli (GLP) per import total de 185.803,36 € (matriculació, impostos, accessoris, 
adaptació a híbrid GLP i inspeccions tècniques incloses) 
 
SEGON. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària aporti, 
en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la recepció de la 
notificació de l’adjudicació: 
 
a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 

l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 7.677,82 euros, 
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació 
 

b) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una 
Administració pública que estableix l’article 60 del Text refós de la Llei de 
contractes de les administracions públiques. Es considerarà causa de prohibició 
de contractar amb aquesta Administració local l’existència de deutes de 
naturalesa tributària pendents de pagament en període executiu. 

 
c) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
Cas de no presentar aquesta documentació, s’entendrà que ha retirat la seva oferta. 
 
TERCER. Disposar a favor de Romauto Grup de Concessionaris, SL l’import de 
185.803,36 € a càrrec de la  partida 720000/13224O/624000 del pressupost 
municipal aprovat per l’exercici 2018 (Document D núm. 89876) 
 
QUART. Aprovar l’ operació inversa A/  núm. 89879 per import de 196,64 € € 
 
CINQUÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del 
contractant”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

5 ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ SERVEI DEL PROGRAMA MUNICIPAL 

D’ACTIVITAT FÍSICA PER A LA GENT GRAN, A ASSOCIACIÓ ESPORT 3. 

 

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 7 de maig de 2018, es va iniciar el 
procediment de contractació del servei del programa municipal d’activitat física per a 
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la gent gran, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte  de 
fins a 81.005,08 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. 
 
Han presentat oferta les següents empreses: 
 
1. FUNDACIÓN SIEL BLEU. 
2. SPORTISE CREATIVE SOLUTIONS, SL. 
3. ESPORT 3. 

 
Mitjançant informe de data 20/07/2018, la tècnica d’Esports, va procedir a la valoració 
dels criteris subjectes a un judici de valor, i per informe de data 26/07/2018 ha valorat 
les proposicions econòmiques, tot quedant classificada en primer lloc ESPORT 3. 
 
S’adjunta còpia d’ambdós informes. 
 
En data 4 de setembre de 2018 la Mesa de Contractació ha aprovat proposar 
l’adjudicació a favor de l’ ASSOCIACIÓ ESPORT 3. 
 
Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a la partida840000/341310/22799 del pressupost municipal aprovat per a 
la present anualitat, i es preveu la seva existència en els pressupostos que s’aprovin 
per als exercicis 2019 i 2020. 
 
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 servei del programa municipal d’activitat física per 
a la gent gran, a ASSOCIACIÓ ESPORT 3, pels preus unitaris oferts, i amb estricta 
subjecció a la resta de condicions contingudes en la seva proposta. 

 
SEGON. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la Llei de contractes 
del sector públic, aprovar un pressupost màxim de 68.992,90 euros, exempts d’IVA 
(atès que l’adjudicatària està exempta d’aquest impost) pels dos cursos escolars de 
durada inicial del contracte.  
 
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 3.449,65 euros, 
corresponent al 5% del pressupost base de licitació. 

 
b) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les amb la 

Seguretat Social. 
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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. Una vegada hagi aportat tota la documentació sol·licitada en l’apartat 
anterior, l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la 
formalització del corresponent contracte administratiu. 
 
CINQUÈ. Disposar a favor de ASSOCIACIÓ ESPORT 3, l’import de 68.992,90 euros, 
exempts d’IVA, a càrrec de la partida 840000/341310/22799 del pressupost municipal 
aprovat per a la present anualitat, i dels pressupostos que s’aprovin per als exercicis 
2019 i 2020, aprovant a l’efecte els següents documents comptables: 
 
Exercici 2018: 
Document comptable A/ núm. 84534 per import de 17.716,31 €. 
Document comptable AD núm. 85888 per import de 10.286,60 €. 
 
Exercici 2019: 
Document comptable A_FUT/ núm. 84535 per import de 44.552,79  
Document comptable AD_FUT núm. 84542 per import de 34.497,35 €. 
 
Exercici 2020: 
Document comptable A_FUT/ núm. 84539 per import de 26.836,48 €. 
Document comptable AD_FUT núm. 85890 per import de 24.208,95 €. 
 
SISÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient 
a les corresponents partides dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró 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. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del 
contractant”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 
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6 ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DEL FONS 

DOCUMENTAL, DE LLIBRES I AUDIOVISUALS, PER A LES BIBLIOTEQUES DE 

MATARO. 

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 7 de maig de 2018, es va iniciar el 
procediment de contractació del subministrament del fons documental, de llibres i 
audiovisuals, per a les Biblioteques de Mataró, amb un import fixat com a màxim per 
a l’adjudicació del contracte de fins a 244.294,35 euros, IVA no inclòs, pels dos anys 
de durada inicial del contracte, desglossats de la següent manera: 

 
- Lot 1 Llibres: 221.153,85€, IVA (4%) no inclòs. 
- Lot 2 Audiovisuals: 23.140,50€, IVA (21%) no inclòs. 

 
Han presentat oferta les següents empreses: 
 
Lot 1 
1. LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL 
2. ABACUS, SCCL  
3. INFOBIBLIOTECAS S.L. 
4. PUVILL LIBROS, S.A. 
5. NOVA GALICIA EDICIONS SL 

 
Lot 2 
1. INFOBIBLIOTECAS S.L. 
2. TATARANA, S.L. 

 
Mitjançant informe de data 17/07/2018, la cap de la Xarxa de Biblioteques de Mataró, 
va procedir a la valoració dels criteris subjectes a un judici de valor, i per informe de 
data 26/07/2018 ha valorat els criteris avaluables de forma automàtica, tot quedant 
classificades en primer lloc: 
 
Lot 1 Llibres: LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL 
Lot 2 Audiovisuals: INFOBIBLIOTECAS S.L. 
 
S’adjunta còpia d’ambdós informes. 
 
En data 4 de setembre de 2018, la Mesa de Contractació ha aprovat proposar 
l’adjudicació a les esmentades empreses. 
 
Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a les corresponents partides del pressupost municipal aprovat per a la 
present anualitat, i es preveu la seva existència en els pressupostos que s’aprovin per 
als exercicis 2019 i 2020. 
 
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. 
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 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 subministrament del fons documental, de 
llibres i audiovisuals, per a les Biblioteques de Mataró de la següent manera: 
 
Lot 1 Llibres: LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL 
Lot 2 Audiovisuals: INFOBIBLIOTECAS S.L. 
 
L’execució del contracte s’haurà de portar a terme pels preus unitaris oferts, i amb 
estricta subjecció a la resta de condicions contingudes en la seva proposta. 

 
SEGON. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la Llei de contractes 
del sector públic, aprovar els següents pressuposts màxims, pels dos anys de durada 
inicial del contracte: 
 
- Lot 1 Llibres: 221.153,85€, IVA (4%) no inclòs.  
- Lot 2 Audiovisuals: 23.140,50€, IVA (21%) no inclòs. 
 
TERCER. Condicionar l’anterior adjudicació del Lot 1 al fet que LAIETANA DE 
LLIBRETERIA, SL, 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, 11.057,69 euros, 
corresponent al 5% del pressupost aprovat. 
 

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, 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 100.000€. 

 
g) Una relació dels principals serveis realitzats durant els tres últims anys incloent 

import, data i destinatari, públic o privat.  
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h) Certificats acreditatius d’haver executat, en els últims tres anys, subministraments 
de llibres amb un import anual superior a 50.000 €, durant almenys dos anualitats. 
Aquests certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte privat al 
qual s’hagi prestat el servei. 
 

i) 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. 
 

j) En relació al personal catalogador i del responsable catalogador: 
 

 Currículum  

 Documentació acreditativa del Títol de diplomat en Biblioteconomia i 
Documentació o el Grau en informació i documentació. 

 Documentació justificativa d’haver realitzat la formació en el programa de 
catalogació SIERRA i/o MILLENIUM. 

 
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. Condicionar l’adjudicació del Lot 1 al fet que INFOBIBLIOTECAS S.L., 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, 1.157,03 euros, 
corresponent al 5% del pressupost aprovat. 
 

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. 
 



 

 
Data de publicació: 21/01/2019 

 12 

f) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, 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 10.000€. 
 

g) Una relació dels principals serveis realitzats durant els tres últims anys incloent 
import, data i destinatari, públic o privat.  
 

h) Certificats acreditatius d’haver executat, ens els últims tres anys, 
subministraments de material audiovisual amb un import anual superior a 7.000 
€, durant almenys dos anualitats. Aquests certificats hauran d’estar expedits per 
l’òrgan públic o subjecte privat al qual s’hagi prestat el servei. 
 

i) En relació al personal catalogador i del responsable catalogador: 
 

 Currículum  

 Documentació acreditativa del Títol de diplomat en Biblioteconomia i 
Documentació o el Grau en informació i documentació. 

 Documentació justificativa d’haver realitzat la formació en el programa de 
catalogació SIERRA i/o MILLENIUM. 

 
CINQUÈ. Una vegada hagi aportat tota la documentació sol·licitada en l’apartat 
anterior, els adjudicataris disposaran d’un termini de 15 dies per procedir a la 
formalització del corresponent contracte administratiu. 
 
SISÈ. Disposar a favor de LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL, l’import de 221.153,85 
€, més  8.846,15 € en concepte d’IVA, en total 230.000,00 €; i a favor de 
INFOBIBLIOTECAS S.L, l’import de 23.140,50 €, més  4.859,50 € en concepte d’IVA, 
en total 28.000,00 €, aprovant a l’efecte les següents operacions comptables: 
 
Exercici 2018: 
Relació A/ núm. 4454 per import total de 71.480,00 €. 
Relació AD núm. 4457 per import total de 71.480,00 €. 
 
Exercici 2019: 
Relació A_FUT/ núm. 4455 per import total de 186.520,00 € 
Relació AD_FUT núm. 4456 per import total de 186.520,00 €. 
 
SETÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient 
a les corresponents partides dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que 
s’aprovin per a l’exercici 2019, a fi de poder atendre les obligacions que meriti 
aquesta contractació durant les expressades anualitats. 
  
VUITÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del 
contractant. 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 
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7 ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ SERVEI DE MONITORATGE PER AL 

SUPORT A L’ESTUDI, A SERVEIS A LES PERSONES ENCÍS, SCCL, 

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 del servei de monitoratge per al suport a l’estudi, per un 
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 76.974,50 euros, 
exempts d’IVA, per a l’any escolar de durada inicial del contracte. 
 
Han presentat oferta les següents empreses: 
 
1. FUNDACIO PIA AUTONOMA INSTITUT PERE TARRES D'EDUCACIO EN 

L'ESPLAI  
2. SERVEIS A LES PERSONES ENCÍS, SCCL 
 
Mitjançant informe de data 19/07/2018, la tècnica d’Ensenyament, amb el vistiplau del 
cap del Servei d’Educació,, va procedir a la valoració dels criteris subjectes a un judici 
de valor, i per informe de data 25/07/2018 ha valorat el criteris avaluables de forma 
automàtica, tot quedant classificada en primer lloc SERVEIS A LES PERSONES 
ENCÍS, SCCL. 
 
S’adjunta còpia d’ambdós informes. 
 
En data 5 de novembre de 2018 la Mesa de Contractació a aprovat la proposta 
d’adjudicació a favor de SERVEIS A LES PERSONES ENCÍS, SCCL.  
 
Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a la partida 850103/325010/22707 del pressupost municipal aprovat per 
a la present anualitat, i es preveu la seva existència en els pressupostos que 
s’aprovin per a l’exercici 2019. 
 
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 servei de monitoratge per al suport a l’estudi, a 
SERVEIS A LES PERSONES ENCÍS, SCCL, pels preus unitaris oferts, i amb estricta 
subjecció a la resta de condicions contingudes en la seva proposta. 

 
SEGON. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la Llei de contractes 
del sector públic, aprovar un pressupost màxim de 66.742,95 euros, exempt d’IVA pel 
curs escolar 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: 

 
d) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 

l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 3.337,15 euros, 
corresponent al 5% del pressupost base de licitació. 

e) Documentació acreditativa del compliment 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. Una vegada hagi aportat tota la documentació sol·licitada en l’apartat 
anterior, l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la 
formalització del corresponent contracte administratiu. 
 
CINQUÈ. Disposar a favor de SERVEIS A LES PERSONES ENCÍS, SCCL, l’import 
de 66.742,95 euros, exempts d’IVA, a càrrec de la partida 850103/325010/22707 del 
pressupost municipal aprovat per a la present anualitat, i dels pressupostos que 
s’aprovin per a l’exercici 2019, aprovant a l’efecte els següents documents 
comptables: 
 
Exercici 2018: 
Document comptable A/ núm. 83943 per import de 4.496,00 €. 
Document comptable AD núm. 83945 per import de 3.925,60 €. 
 
Exercici 2019: 
Document comptable A_FUT/ núm. 83944 per import de 72.478,50 € 
Document comptable AD_FUT núm. 83946 per import de 62.817,35 €. 
 
SISÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient 
a les corresponents partides dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que 
s’aprovin per a l’exercici 2019, a fi de poder atendre les obligacions que meriti 
aquesta contractació durant les expressades anualitats. 
  
SETÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del 
contractant”. 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

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

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


