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ACTA NÚM. 17 /2017- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 18 DE SETEMBRE DE 2017.
=================================================================

A la ciutat de Mataró, el 4 de setembre de dos mil disset, essent dos quarts de tres
de la tarda, es reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a l’objecte de
celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del
senyor DAVID BOTE PAZ, Alcalde - president
Hi concorren:
En David Bote Paz
En Joaquim Fernàndez i Oller
Na Núria Moreno Romero
En Juan Manuel Vinzo Gil
Na Isabel Martínez Cid
En Juan Carlos Jerez Antequera

Alcalde
1r. Tinent d’Alcalde
2na. Tinent d’Alcalde
4rt. Tinent d’Alcalde
5na Tinent d’Alcalde
6è Tinent d’Alcalde

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

Excusen la seva assistència
3na. Tinent d’Alcalde

Na Núria Calpe i Marquet

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 4 de setembre de
2017

2 DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
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-Servei de Compres i Contractacions3 Adjudicar les obres del projecte d’urbanització de la Plaça Joan XXIII i els carrers de Mèxic
i de Joan Miró, a favor de Vialitat i Serveis, SLU.
4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la
contractació del projecte executiu del nou casal de la gent gran de La Llàntia i adequació
dels locals del carrer La Boixa, mitjançant procediment obert simplificat.
5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la
contractació del servei de replantada de l’arbrat viari i zones verdes.
6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la
contractació del servei de poda viària i dels espais verds de Mataró.

PRECS I PREGUNTES

l’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’Ordre
del Dia.
1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el 4 de setembre de
2017.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

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

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions-
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3

ADJUDICAR LES OBRES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA

JOAN XXIII I ELS CARRERS DE MÈXIC I DE JOAN MIRÓ, A FAVOR DE VIALITAT
I SERVEIS, SLU.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 03/07/2017 es va iniciar l'expedient
de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del projecte d’urbanització
de la Plaça Joan XXIII i els carrers de Mèxic i de Joan Miró, amb un import fixat com
a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 409.998,57 euros, IVA no inclòs.
2. Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, únicament va presentar oferta Moix
Serveis i Obres, SL., Voracys SL. i Vialitat i Serveis, SLU. (en endavant VIALSER).
3. Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, per diligència de data 10/08/2007 es
remet el contingut dels sobres 1 i 2 al Servei d’Espais Públics de l’Ajuntament per a la
seva valoració, documentació que prèviament ha estat oberta en les dependències
del Servei de Compres i Contractacions per a la seva verificació.
4. Mitjançant informe de data 30/08/2017, el director del Servei d’Espais Públics
d’Equipaments Municipals i va procedir a la valoració de l’oferta tècnica, amb el
resultat següent sobre 30 punts:

Licitador
Moix
Serveis
i
Obres, SL.
Voracys,
SL.
VIALSER

Estudi de l’estat de
l’indret
(0-10 punts)
Mobilita
Ident.
t
Usos
(fins 5
(fins
punts)
5unts)

VALORACIÓ SOBRE NÚM. 2
Descripció procés
Justificació
execució
pla d’obres
(0-15 punts)
(0-5 punts)
Implantac Descripció Pla de treball
ió
detallada
(fins 5 punts)
(fins 5
(fins 10
punts)
punts)

Total
(30
punts
)

5

5

3

7,5

3

23,50

5

5

3

7,5

5

25,50

5

5

3

7,5

3

23,50
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S’adjunta l’informe esmentat.
5. En sessió pública de la Mesa de contractació de data 07/09/2017 es va donar
compte de l’informe de valoració del sobre 2 i es va procedir a l’obertura del sobre 3,
corresponent a les proposicions avaluables de forma automàtica, amb el resultat
següent sobre 70 punts:
Licitador

Moix Serveis i Obres,
SL.
Voracys, SL.
VIALSER

Proposta
econòmica (IVA no
inclòs)
315.868,32€

Baixa

6,78%

319.492,44€
286.253,54€

5,71%
15,52%

6. Per tant, la classificació final és la següent:

Licitador
Moix Serveis i Obres,
SL.
Voracys, SL.
VIALSER

Puntuació
sobre núm.
2
23,50
25,50
23,50

Puntuació
sobre núm.
3
63,43 punts

Puntuació
total

Classificac
ió

86,93 punts

3er

62,71 punts
70,00 punts

88,21 punts
93,50 punts

2on
1er

En la mateixa sessió de la Mesa es proposa adjudicar el contracte a favor de
VIALSER, sense que es consideri anormal o desproporcionada i en ajustar-se als
requeriments dels plecs que regeixen la contractació, amb el vot a favor de tots els
assistents a la Mesa.

7. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la
present contractació a la corresponent partida 710200/92471K/63200 del pressupost
municipal aprovat per a la present anualitat 2017.
D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants 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
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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 les obres del projecte d’urbanització de la Plaça Joan XXIII i els
carrers de Mèxic i de Joan Miró, a favor de Vialitat i Serveis, SLU., per un import de
286.253,54€, IVA no inclòs.
SEGON. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària aporti,
en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent al de la recepció de la
notificació dels presenta acord, la següent documentació:
a) Documentació justificativa d’haver constituït a favor de l’Ajuntament de Mataró
l’import de 14.312,70 euros en concepte de garantia definitiva, corresponent al
5% de l’import d’adjudicació.

b) Còpia de l'escriptura o els documents, degudament inscrits en el Registre
Mercantil o en el que correspongui, on consti la constitució de l'entitat i els
estatuts per que es regeixi, i aquella en què consti el darrer objecte social vigent,
en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte.
c) Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de l’escriptura
d’apoderament o nomenament del legal representant degudament validada per
l’assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions.(Aquest tràmit
comporta el pagament d’una taxa de 19 €).
d) 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.

e) 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.
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f)

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

g) 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, sigui almenys de 610.000,00 euros.
h) Còpia de la pòlissa de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals
amb una cobertura mínima de 600.000 euros i el rebut de pagament
corresponent.

i)

Escrit de compromís de renovació o pròrroga de l’assegurança, que garanteixi el
manteniment de la cobertura durant tota la durada del contracte.

j)

Una relació dels principals treballs realitzats durant els deu últims anys incloent
import, data i destinatari, públic o privat.

k) Certificats de correcte execució en els últims 10 anys d’un mínim de 3 contractes
de treballs similars als que són objecte del present contracte per un import mínim
de 200.000,00 euros, IVA no inclòs, cadascun d’ells. Aquests certificats hauran
d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte privat al qual s’hagi prestat el
servei.

l)

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. (Només si els és exigible pel nombre de
personal. En cas contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta
normativa).

Advertint-lo que en cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta i es procedirà a declarar deserta la licitació.
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De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de
maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat, les
empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els documents i les dades
que hi figuren. En aquest cas s’haurà d’acompanyar una declaració responsable en
que es manifesti que les circumstàncies reflectides en el certificat no han
experimentat variació.
TERCER. Requerir a l’empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a
comptar des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’import de 80,00
euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.

QUART. Un cop hagi aportat la documentació sol·licitada en els apartats anteriors,
l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la
formalització del corresponent contracte administratiu.
CINQUÈ. Disposar a favor de Vialitat i Serveis, SLU., l’import de 346.366,78€, a
càrrec de la partida 710200/92471K/63200 dels pressupostos municipals aprovats per
a la presenta anualitat, (Document comptable AD núm. 92834)

SISÈ. Aprovar el document comptable invers A/ núm. 92832 per import de
409.998,57€, per a la l’efectivitat de l’anterior acord.

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

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

4 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES
PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU
DEL NOU CASAL DE LA GENT GRAN DE LA LLÀNTIA I ADEQUACIÓ DELS
LOCALS DEL CARRER LA BOIXA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT.
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Relació de fets
1. Per informe de data 20/06/2017, el director d’Espais Públics i

Equipaments

Municipals sol·licita la contractació de les obres del projecte executiu del nou casal de
la gent gran de La Llàntia i adequació dels locals del carrer La Boixa, amb un import
fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 287.172,90 euros, IVA no
inclòs.

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les possibilitats
de modificacions contemplades al plec, el valor estimat del contracte és de
344.607,48 euros.
2. Consta a l’expedient:
 Informe del secretari general de data 29/08/2017, 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 29/08/2017 respecte de l’existència de
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 710202/23121G/63200 del pressupost municipal aprovat
per a la present anualitat 2017.

Fonaments de dret
1. Aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que disposa
l’article 6 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).

2. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de
la contractació, d’acord amb el previst als articles 109 del Reial decret legislatiu
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3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes
del sector públic (TRLCSP).
3. De conformitat amb el que disposa l’article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 de
maig, de mesures urgents en matèria de contractació, la forma de contractació
serà el procediment obert simplificat atès que el valor estimat per l’obra a
contractar és inferior a 1.000.000 euros, IVA no inclòs.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de
juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis
Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

Primer. Iniciar la contractació de les obres del projecte executiu del nou casal de la
gent gran de La Llàntia i adequació dels locals del carrer La Boixa, amb un import
fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 287.172,90 euros, IVA no
inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les possibilitats
de modificacions contemplades al plec, el valor estimat del contracte és de
344.607,48 euros.
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques
particulars que regiran la contractació de l’obra 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 26 dies naturals, comptats a partir
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, per a la presentació de proposicions.
Quart. Autoritzar la despesa de fins a 409.998,57 euros, a càrrec de la partida
710200/92471K/63200 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat
2017. (Document comptable A núm. 58486)”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).
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5 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES
PARTICULARS

QUE

REGIRAN

LA

CONTRACTACIÓ

DEL

SERVEI

DE

REPLANTADA DE L’ARBRAT VIARI I ZONES VERDES.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Mitjançant informe de data 15/06/2017 del cap de Servei d’Espais Públics, es
sol·licita la tramitació d’un servei de replantada de l’arbrat viari i zones verdes, per un
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 396.856,66 €, IVA
no inclòs, pels tres anys de durada del contracte.

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la no
possibilitat de pròrroga i les possibles modificacions contemplades el plec de
clàusules administratives, el valor estimat del contracte és de 476.227,99 euros.
Consta a l’expedient:


Informe del secretari general de data 31/08/2017, 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 31/08/2017 respecte a l’existència de
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 la previsió de la seva existència en els pressuposts que
s’aprovin per als exercicis 2018 i 2019.

Atès el que disposen els arts. 10, 197, 150, 157 a 161 i concordants 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.
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En ús de les facultats que m’atorga el decret Decret d'Alcaldia núm. 4920/2015, de 15
de juny, de delegació de competències, que subscriu regidor delegat de Serveis
Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació d’un servei de replantada de l’arbrat viari i
zones verdes, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de
fins a 396.856,66 €, IVA no inclòs, pels tres anys de durada del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la no
possibilitat de pròrroga i les possibles modificacions contemplades el plec de
clàusules administratives, el valor estimat del contracte és de 476.227,99 euros.

SEGON: Aprovar els plecs de clàusules administratives i condicions tècniques
particulars que regiran la contractació expressada 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 40 dies naturals, comptats des de
la remissió de l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions.

QUART. Autoritzar la despesa de fins a 480.196,56 euros, desglossats de la següent
manera:
-

Exercici 2017: Import de 221.047,95€ (document comptable A núm. 59309).

-

Exercici 2018 i 2019: Import de 259.148,61€ (document comptable A_FUt
núm. 59310).

CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes del
present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents
partides del pressupost municipal que s’aprovin per als exercici 2018 i 2019, a fi de
poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).
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6 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES
PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PODA
VIÀRIA I DELS ESPAIS VERDS DE MATARÓ.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Mitjançant informe de data 24/07/2017, el cap del Servei d’ Espai Públic sol·licita la
contractació del servei de poda viària i dels espais verds de Mataró per un import fixat
com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 125.520,25 euros, IVA no
inclòs, per l’any de durada inicial del contracte.

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat
de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el plec de clàusules
administratives particulars, el valor estimat del contracte és de 282.420,56 euros.
Consta a l’expedient:
 Informe del secretari general de data 31/08/2017, 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 31/08/2017 respecte a l’existència de
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 710102/171130/21000 del pressupost municipal pel 2017,
i la previsió d’existència en el pressupost que s’aprovi per l’exercici 2018.

Atès el que disposen els arts. 10, 109, 138 i concordants 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.
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En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de
juny, de delegació de competències,

qui subscriu, regidor delegat de Serveis

Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació del servei de poda viària i dels espais
verds de Mataró per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de
fins a 125.520,25 euros, IVA no inclòs, per l’any de durada inicial del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat
de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el plec de clàusules
administratives particulars, el valor estimat del contracte és de 282.420,56 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 40 dies naturals, comptats des de
la remissió de l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions.
QUART. Atendre la despesa de fins a 125.520,25 €, més 26.359,25 € en concepte
d’IVA, en total 151.879,50 €, a càrrec de la partida 710102/171130/21000, d’acord
amb els següents imports i anualitats:
Exercici 2017: 75.000 € (doc. A núm. 77168)
Exercici 2018: 76.879,50 (doc A_FUT núm. 77171)
CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes del
present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en la corresponent partida
del pressupost municipal que s’aprovi per a l’exercici 2018, a fi de poder atendre les
despeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades
anualitats”.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).
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Precs i Preguntes : No se’n formulen.

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