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ACTA NÚM. 10/2015- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC L’1 DE JUNY  DE  2015. 

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

 

A la ciutat de Mataró, l’ú de juny de dos mil quinze, 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 JOAN 

MORA I BOSCH, Alcalde - president 

 
 
Hi concorren: 
 

En Joan Mora i Bosch           Alcalde 
En Joaquim Fernàndez i Oller   1r. Tinent d’Alcalde 
Na Núria Calpe i Marquet   2na. Tinent d’Alcalde 
En Pere Galbany i Duran   4rt. Tinent d’Alcalde 
Na Olga Ortiz i Moreno    Regidora 

 
 

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

 

 

Excusen la seva assistència  

Na Montserrat Rodriguez i Sánchez  3ra. Tinent d’Alcalde 
En Miquel Rey i Castilla   Regidor 
En Ramon Reixach i Puig   Regidor 

 

 

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 18 de maig de 
2015.   
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 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
  DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS   
 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 

contractació, mitjançant procediment obert, de l’ acord marc del servei de 
manteniment correctiu en els edificis municipals. 

 
4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 

contractació, mitjançant procediment obert, de la gestió dels serveis de docència i 
atenció a l’alumnat de l’ Aula de Teatre de l’Ajuntament de Mataró 

 
5 Adjudicació de l’acord marc del servei d’ impressió de  publicacions. 
 
6 Adjudicació de la gestió de la graella aèria i serveis associats  de la festa al Cel 2015. 
 
7 Adjudicació de l’assistència tècnica organització  de la Festa al Cel 2015. 
 
8 Adjudicació del servei d’ assistència tècnica dels espais escènics. 
 
 DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 
9 Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la creació d’una llista d’espera 

de tècnic/a de suport especialitzat, grup A1/A2, per cobrir contractacions temporals o 
possibles substitucions mitjançant concurs públic.  

 
10 Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la creació d’una llista d’espera 

de tècnics/ques mitjans/nes informàtics/ques, grup A2, de l’àmbit d’infraestructures, 
per cobrir contractacions temporals o possibles substitucions mitjançant concurs 
públic. 

 
 CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ 
11 Ratificar el decret de l’Alcalde núm. 3163/2015 de 23 d’abril, de sol•licitud del projecte 

“Millora de l’ús turístic del front marítim 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  18 de maig de 

2015 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

 

 
 
 
 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 
-Servei de Compres i Contractacions- 

 

3 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT, DE L’ACORD MARC DEL SERVEI DE MANTENIMENT 

CORRECTIU EN ELS EDIFICIS MUNICIPALS. 

 

El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde president, presenta la proposta següent: 

 

“Mitjançant informe de data  12 de maig de 2015 ,  el cap del  servei d’ Equipaments 

Municipals  sol·licita la tramitació de l’ acord marc del servei de manteniment  correctiu 

en els edificis municipals, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 

contracte de fins a 304.376,92 euros,  iva exclòs,  pels 2 anys de la durada inicial del 

contracte, dividit en dos lots: 

 

- Lot 1: Serveis de manteniment  correctiu dels equipaments municipals per un import 

fixat fins a 3.000 iva exclòs: 165.289,26 €, iva exclòs 

- Lot 2:  Serveis de manteniment correctiu dels equipaments municipals per un import 

de més de 3.000 iva exclòs, i fins a 50.000 €, iva exclòs: 139.087,66 €, iva exclòs 

 

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 

de pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades el plec 

de clàusules administratives, el valor estimat del contracte és de  760.942,30  euros 

 

Consta a l’expedient: 
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• informe del secretari general de data 14 /05/2015, 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 14/05/2015 respecte a  la previsió 

d’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de 

la present contractació a les partides corresponents dels pressuposts municipals 

que s’aprovin per als exercicis 2016 a 2017. 

 

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. 

 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 565/2013 de 25 de 

gener, de delegació de competències, , qui subscriu, regidor delegat d’Administració i 

Atenció Ciutadana, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del servei de manteniment correctiu en els 

edificis municipals, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte 

de fins a 304.376,92 euros pels 2 anys de la durada inicial del contracte, dividit en 

dos lots: 

 

- Lot 1: Serveis de manteniment  correctiu dels equipaments municipals per un import 

fixat fins a 3.000 iva exclòs: 165.289,26 €, iva exclòs. 

- Lot 2:  Serveis de manteniment correctiu dels equipaments municipals per un import 

de més de 3.000 iva exclòs, i fins a 50.000 €, iva exclòs: 139.087,66 €, iva exclòs.  

 

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 

de pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades el plec 

de clàusules administratives, el valor estimat del contracte és de 760.942,30 euros. 

 

Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i condicions tècniques 
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particulars que regiran l’ acord 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.- Autoritzar la despesa de fins a 304.376,92 euros més  63.919,16 euros en 

concepte d’IVA, en total 368.296,08 euros, d’acord amb els següents imports 

 

Relació A núm. 1918 per  import de  61.382,67  € 

Relació APOS núm. 1919 per  import de 306.913,41  € 

 

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 2016 a 2017, a fi de poder atendre 

les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades 

anualitats” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

4 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT, DE LA GESTIÓ DELS SERVEIS DE DOCÈNCIA I 

ATENCIÓ A L’ALUMNAT DE L’ AULA DE TEATRE DE L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ 

 

El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde president, presenta la proposta següent: 

 

“Per informe de data 15/05/2015, la directora de l’Aula de Teatre sol·licita la tramitació 
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de la contractació de la gestió dels serveis de docència i atenció a l’alumnat de l’Aula 

de Teatre de l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a 

l’adjudicació del contracte de fins a 248.447,19 euros, exempt d’IVA, pels dos anys de 

durada inicial del contracte. 

 

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 

de pròrroga i les possibles modificacions previstes en els plecs, el valor estimat del 

contracte és de 546.583,80 euros. 

 

Consta a l’expedient: 

 

• informe del secretari general de data 19/03/2015, 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 19/03/2015 respecte a l’existència de 

crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 

contractació a la partida 610000/333320/22703 del pressupost municipal aprovat 

per a la present anualitat, i la previsió de la seva existència en els pressuposts 

municipals que s’aprovin per als exercicis 2016 i 2017. 

 

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. 

 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 565/2013 de 25 de 

gener, de delegació de competències, , qui subscriu, regidor delegat d’Administració i 

Atenció Ciutadana, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació de la gestió dels serveis de docència i 

atenció a l’alumnat de l’Aula de Teatre de l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat 

com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 248.447,19 euros, exempt 



 7

d’IVA, pels dos anys de durada inicial del contracte. 

 

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 

de pròrroga i les possibles modificacions previstes en els plecs, el valor estimat del 

contracte és de 546.583,80 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 no subjecte a regulació harmonitzada, atès que l’objecte 

no està inclòs en els serveis recollits en les categories 1 a 16 de l’annex II del Text 

refós de la Llei de contractes del sector públic. 

 

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 Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona, per a la presentació de proposicions. 

 

Quart.- Atendre la despesa de fins a 248.447,19 euros, exempt d’IVA , a càrrec de la 

partida 610000/333320/22703 d’acord amb els següents imports i anualitats: 

 

Exercici 2015: 38.108,67 euros (operació A núm. 30524) 

Exercicis 2016 i 2017: 210.338,52 euros (operació APOS núm. 30525) 

 

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 dels pressuposts municipals que s’aprovin per als exercicis 2016 i 2017, a fi 

de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les 

esmentades anualitats. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 
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5 ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ IMPRESSIÓ DE  

PUBLICACIONS. 

 

El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde president, presenta la proposta següent: 

 

Per acord de la Junta de Govern Local de data 1 d’ abril  de 2015 es va iniciar el procediment 

per la contractació, mitjançant procediment obert , de l’acord  marc del servei d’ impressió de 

publicacions : 

 

El cap de la u.a del Servei de Compres i Contractacions, per mitjà d’informe de data 

20 de maig de 2015, va procedir a valorar les ofertes econòmiques presentades,  tot 

quedant seleccionades  les empreses CG CREACIONES GRÁFICAS SA que 

presenta una oferta per import de 21.485 €,  VANGUARD GRAFIC, SA que presenta 

una oferta per import de 23.220 €  i MCCGRAPHICS, S. COOP per import de 19.433 

€, atès que són les que han ofertat un preu més baix, únic criteri de valoració. 

S’adjunta còpia del  informe 

 

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 als 

present exercici 2015, i es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient en els 

pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2016 i 2017. 

 

D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants de del Reial decret 

legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

contractes del sector públic. 

 

Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li 

han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local  l’adopció dels següents 

acords: 

 

 

Primer.- Seleccionar per l’ acord marc del servei d’impressió de publicacions, a les 

empreses CG Creaciones Gráficas, SA, Vanguard Grafic, SA i Mccgraphics, 

S.COOP.    
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Segon.- Requerir a les empreses  empreses CG Creaciones Gráficas, SA, Vanguard 

Grafic, SA i  Mccgraphics, S.COOP      que constitueixin a favor de l’Ajuntament de 

Mataró una fiança d’un import de 4.396,63 € euros, corresponent al 5% del 

pressupost d’adjudicació, exclòs l’IVA, en base al que disposa l’art. 151 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, advertint-lo que cas de   no atendre aquest 

requeriment s’entendrà que han  retirat les seves ofertes i es procedirà a   adjudicar 

als següents licitadors. 

 

Tercer.- Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada en l’apartat anterior, les 

empreses seleccionades disposaran d’un termini de 15 dies per procedir a la 

formalització del corresponent contracte administratiu. 

 

Quart.- Requerir a les empreses seleccionades a fi que en el termini de 15 dies, a 

comptar des del següent al de la notificació del present acord, abonin l’ import de  

31,17 euros, per la publicació de l’ anunci de licitació en el BOP. 

 

Cinquè.- Disposar l’import de 87.932,54 euros, més 3.517,30  euros, en concepte 

d’IVA, de la següent  manera: 

 

Relació D núm. 1874 per import de 43.470,72 € 

Relació DPOS  núm.  1875  per import de 47.979,12 €  

 

Sisè.- Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient 

a les partides  dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que s’aprovin pels 

exercicis  2016 i 2017, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta 

contractació durant l’ expressada anualitat. 

 

Setè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del 

contractant.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 
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6 ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ DE LA GRAELLA AÈRIA I SERVEIS 

ASSOCIATS  DE LA FESTA AL CEL 2015. 

 

El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde president, presenta la proposta següent: 

 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 1 d’ abril de 2015, es va acorda 

iniciar l’expedient per a la contractació de la gestió de la graella aèria i serveis 

associats de la Festa al Cel 2015 per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació 

del contracte de fins a 80.000 euros, iva exclòs. 

 

Mitjançant informe de data 18 de maig de 2015, el cap del Servei de Promoció de 

Ciutat i Comerç, va procedir a la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen 

d’un judici de valor, i per informe de data 21 de maig de 2015 ha valorat l’oferta 

econòmica de l’única empresa presentada, comprovant-se que s’ajusta als requisits 

exigits en el plecs que regeixen la contractació. 

 

Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 

contractació a la partida 510200/432160/22799 del pressupost municipal aprovat per 

a la present anualitat 2015.  

 

D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants de del Reial decret 

legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

contractes del sector públic. 

 

Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li 

han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer.- Adjudicar la contractació de la gestió de la graella aèria i els serveis 

associats  per a l’organització de la Festa al Cel 2015, a favor de l’empresa Aero Club 

Barcelona-Sabadell , per un import de 80.000 euros, IVA no inclòs; i amb subjecció a 

resta de condicions ofertes en la seva proposició. 

 

a) Condicionar l’anterior adjudicació al fet que Aero Club Barcelona-Sabadell, 
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dins del termini de deu dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què hagi 

rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa d’haver constituït 

una garantia definitiva per import de 4.000 euros, equivalent al 5 per cent de 

l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA. 

 

Segon.- Un cop aportada la documentació indicada en l’apartat anterior, 

l’adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització del 

corresponent contracte administratiu. 

 

Tercer.- Requerir 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 352,45 euros, 

per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP. 

 

• Disposar a favor de l’empresa Aero Club Barcelona-Sabadell l’import de 

80.000 euros, més 16.800 euros en concepte d’IVA, en total, 96.800 euros, a 

càrrec de la partida 510200/432160/22799 del pressupost municipal aprovat 

per a la següent anualitat (op. D núm. 41800) 

 

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

contractant. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

7 ADJUDICACIÓ DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA ORGANITZACIÓ  DE LA 

FESTA AL CEL 2015. 

 

El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde president, presenta la proposta següent: 

 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 1 d’ abril de 2015, es va acorda 

iniciar l’expedient per a la contractació del  servei d’ assistència tècnica per l’ 



 12 

organització de la Festa al Cel 2015 per un import fixat com a màxim per a 

l’adjudicació del contracte de fins a 66.700 euros, iva exclòs. 

 

Mitjançant informe de data 21 de maig de 2015, el cap del Servei de Promoció de 

Ciutat i Comerç, considera que la proposta presentada  s’ajusta als requisits exigits 

en el plecs que regeixen la contractació i informa favorablement l’ adjudicació a l’ 

empresa Actividades de Ocio y Educación, SL 

 

Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 

contractació a la partida 510200/432160/22799 del pressupost municipal aprovat per 

a la present anualitat 2015.  

 

D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants de del Reial decret 

legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

contractes del sector públic. 

 

Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li 

han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer.- Adjudicar la contractació del servei  d’ assistència tècnica per l’ organització 

de la Festa al Cel 2015, a favor de l’empresa Actividades de Ocio y Educación, SL  

per un import de 66.700 euros, IVA no inclòs; i amb subjecció a resta de condicions 

ofertes en la seva proposició. 

 

a)   Condicionar l’anterior adjudicació al fet que Actividades de Ocio y Educación 

SL, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar del següent a aquell en 

què hagi rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa d’haver 

constituït una garantia definitiva per import de 3.335 euros, equivalent al 5 

per cent de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA. 

 

Segon.- Un cop aportada la documentació indicada en l’apartat anterior, 

l’adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització del 

corresponent contracte administratiu. 
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Tercer.- Requerir 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 353,21 euros, 

per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP. 

 

• Disposar a favor de l’empresa Actividades de Ocio y Educación SL l’import de 

66.700 euros, més 14.007 euros en concepte d’IVA, en total, 80.707 euros, a 

càrrec de la partida 510200/432160/22799 del pressupost municipal aprovat 

per a la present anualitat (op. D núm. 44739 ) 

 

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

contractant.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

8 ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’ ASSISTÈNCIA TÈCNICA DELS ESPAIS 

ESCÈNICS. 

 

El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde president, presenta la proposta següent: 

 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2015 es va iniciar el 

procediment per la contractació, mitjançant procediment obert, del servei 

d’assistència tècnica dels espais escènics per un import fixat com a màxim per a 

l’adjudicació del contracte de fins a 123.000 euros, IVA exclòs, pels dos anys de 

durada inicial. 

 

Mitjançant informe de data 8 de maig de 2015, el coordinador tècnic d’arts 

escèniques, va procedir a la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un 

judici de valor, i per informe de data 15 de maig de 2015 ha valorat la oferta 

econòmica, tot quedant classificada en primer lloc l’empresa Stem, SCCL. S’adjunta 

al present acord còpia d’ambdós informes. 
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Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 

contractació a les corresponents partides del pressupost municipal aprovat pel  

present exercici 2015, i es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient en els 

pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2016 i 2017. 

 

D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants de del Reial decret 

legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

contractes del sector públic. 

 

Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li 

han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local  l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer.- Adjudicar el servei d’assistència tècnica dels espais escènics a l’empresa 

STEM, SCCL pels preus unitaris que consten en la seva oferta. 

 

Segon.- Requerir a l’ empresa STEM, SCCL que  constitueixi a favor de l’Ajuntament 

de Mataró una fiança d’un import de 5.850 euros , corresponent al 5% del pressupost 

d’adjudicació, exclòs l’IVA, i la documentació justificativa d’estar al corrent en el 

compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en base al 

que   disposa l’art. 151 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, advertint-lo que cas 

de  no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha  retirat la seva oferta i es 

procedirà a  adjudicar als següents licitadors. 

 

Tercer.- Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada en l’apartat anterior, l’ empresa 

adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització del 

corresponent contracte administratiu. 

 

Quart.- Requerir a l’ empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a 

comptar des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’ import de  91,9 

euros, per la publicació de l’ anunci de licitació en el BOP  
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Cinquè.- Disposar l’import de 141.570,00 euros,IVA, inclòs de la següent  manera: 

 

- Any 2015: relació de D núm. 201500001970 per import de 26.544,38 euros, IVA 

inclòs.  

- Anys 2016 i 2017: relació de DPOS núm. 201500001972 per import de 115.025,62 

euros, IVA inclòs. 

 

- document APOSC núm. 201500040089 per import de 20.364,91 euros, IVA 

inclòs.  

 

Sisè.- Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient 

a les partides dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que s’aprovin pels 

exercicis 2016 i 2017, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta 

contractació durant l’ expressada anualitat. 

 

Setè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del 

contractant.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

9 CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECÍFIQUES PER A LA 

CREACIÓ D’UNA LLISTA D’ESPERA DE TÈCNIC/A DE SUPORT 

ESPECIALITZAT, GRUP A1/A2, PER COBRIR CONTRACTACIONS TEMPORALS 

O POSSIBLES SUBSTITUCIONS MITJANÇANT CONCURS PÚBLIC.  

 

El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde president, presenta la proposta següent: 

 

“Donat que al llarg de l'any es produeixen necessitats de portar a terme substitucions 
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de diversos perfils de tècnics/ques de suport especialitzat. 

 

Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 14 d’abril de 2008, acordà 

aprovar les bases generals de selecció que regulen els processos selectius per 

accedir a places de la plantilla de personal laboral i funcionari de l’ajuntament de 

Mataró, quan calgui ocupar-les amb caràcter temporal. 

 

Atesa la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta convocatòria 

en unes bases específiques que, juntament amb les bases generals, regulin 

l’esmentat procés selectiu. 

 

Atès allò que estableixen els articles 16 i següents i 94 i següents, del Decret 

214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 

entitats locals, en relació als sistemes de selecció del personal laboral temporal al 

servei de les entitats locals. 

 

Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases de Régimen Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 

medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de disposicions legals, 

i en virtut de les competències delegades per Decret d’Alcaldia de data 14 de juny de 

2011, a la Junta de Govern Local.  

 

El Regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen de la Comissió 

Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer .- Aprovar les bases específiques que s’adjunten com a annex i que 

regularan, juntament amb les bases generals ja aprovades per la Junta de Govern 

Local, el procés selectiu per a la creació d’una llista d’espera de tècnic/a de suport 

especialitzat. 

 

Segon.- Convocar el procés selectiu referit en el punt anterior. 
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Tercer.- Obrir un termini de presentació de sol·licituds durant 10 dies naturals, 

comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquest acord de 

convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). 

 

Quart.- Publicar l’anunci del present acord de convocatòria i el seu annex al BOPB, i 

exposar-lo a la pàgina web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a 

general coneixement.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

10 CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECÍFIQUES PER A LA 

CREACIÓ D’UNA LLISTA D’ESPERA DE TÈCNICS/QUES MITJANS/NES 

INFORMÀTICS/QUES, GRUP A2, DE L’ÀMBIT D’INFRAESTRUCTURES, PER 

COBRIR CONTRACTACIONS TEMPORALS O POSSIBLES SUBSTITUCIONS 

MITJANÇANT CONCURS PÚBLIC. 

 

El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde president, presenta la proposta següent: 

 

Aquesta Corporació necessita crear una llista d’espera de tècnics/ques mitjans/es 

informàtics/ques, grup A2, per cobrir contractacions de caràcter temporal o possibles 

substitucions. 

 

Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 14 d’abril de 2008, acordà 

aprovar les bases generals de selecció que regulen els processos selectius per 

accedir a places de la plantilla de personal laboral i funcionari de l’ajuntament de 

Mataró, quan calgui ocupar-les amb caràcter temporal. 

 

Atesa la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta convocatòria 

en unes bases específiques que, juntament amb les bases generals, regulin 

l’esmentat procés selectiu. 
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Atès allò que estableixen els articles 6, 7, 8 i 94 i següents, del Decret 214/1990, de 

30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats 

locals, en relació als sistemes de selecció del personal interí al servei de les entitats 

locals. 

 

Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases de Régimen Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 

medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de disposicions legals, 

i en virtut de les competències delegades per Decret d’Alcaldia de data 14 de juny de 

2011, a la Junta de Govern Local.  

 

El Regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen de la Comissió 

Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer .- Aprovar les bases específiques que s’adjunten com a annex i que 

regularan, juntament amb les bases generals ja aprovades per la Junta de Govern 

Local, el procés selectiu per a la creació d’una llista d’espera de tècnics/ques 

mitjans/es informàtics/ques, grup A2. 

 

Segon.- Convocar el procés selectiu referit en el punt anterior. 

 

Tercer.- Obrir un termini de presentació de sol·licituds durant 10 dies naturals, 

comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquest acord de 

convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). 

 

Quart.- Publicar l’anunci del present acord de convocatòria i el seu annex al BOPB, 

la pàgina web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general 

coneixement.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 
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CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ 

 

11 RATIFICAR EL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 3163/2015 DE 23 D’ABRIL, 

DE SOL•LICITUD DEL PROJECTE “MILLORA DE L’ÚS TURÍSTIC DEL FRONT 

MARÍTIM DE MATARÓ”. 

 

El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde president, presenta la proposta següent: 

 

 “El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat va aprovar les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions per a ens locals de Catalunya per al 

desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, obrint la convocatòria per 

a l’any 2015, el termini de la qual finalitzava el passat 25 d’abril. 

 

Com sigui que en el termini assenyalat no era possible aprovar la subvenció per 

l’òrgan competent, es va aprovar la sol·licitud amb un decret d’Alcaldia a ratificar per 

la Junta de Govern Local. 

 

En virtut de les competències delegades per resolució d’Alcaldia de data 14 de juny 

de 2011, RESOLC: 

 

Únic. Ratificar el decret núm. 3163/2015 de 23 d’abril, el contingut del qual és el 

següent: 

 

“El projecte “Millora de l’ús turístic del front marítim de Mataró” té l’objectiu de garantir 

una  connexió que abasti tot al llarg del Passeig Marítim de Mataró amb una mobilitat 

a peu i en bicicleta sense interrupcions, i millorar la qualitat d‘aquesta mobilitat en els 

accessos i en les connexions. 

 

El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat ha aprovat l’Ordre 

EMO/47/2015, de 12 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 

concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de 

plans de foment territorial del turisme, i es fa pública la convocatòria per a l’any 2015, 

finalitzant el termini de presentació el proper 25 d’abril. 
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En us de la atribucions que m’atorga la legislació vigent RESOLC: 

 

Primer. Sol·licitar una subvenció al Departament d’Empresa i Ocupació de 400.000 €, 

en el  marc de l’Ordre EMO/47/2015, de 12 de març, per la qual s’aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al 

desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, i es fa pública la 

convocatòria per a l’any 2015, per a l’execució de l’actuació “Millora de l’ús turístic del 

front marítim de Mataró”; així com assumir el compromís que en cas de ser-ne 

beneficiari, es duran a terme les actuacions objecte de la subvenció. 

 

Segon. Ratificar el present acord en la propera Junta de Govern. 

 

Tercer. Notificar la present resolució al Departament d’Empresa i Ocupació.” 

 

 

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 dues del migdia, el 

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

 




