ACTA NÚM. 21/2012 - SESSIÓ EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 20 DE DESEMBRE DEL 2012.
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el vint de desembre de dos mil dotze, essent tres quarts de set
de la tardaí, es reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a l’objecte de
celebrar sessió extraordinària 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
En Joaquim Fernàndez I Oller
Na Núria Calpe i Marquet
Na Montserrat Rodriguez i Sánchez
En Pere Galbany i Duran
En Miquel Rey i Castilla
Na Carolina Soler i Soto
Na Olga Ortiz i Moreno

Alcalde
1r. Tinent d’Alcalde
2na. Tinent d’Alcalde
3ra. Tinent d’Alcalde
4rt. Tinent d’Alcalde
Regidor
Regidora
Regidora

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

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit.

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

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions1

Modificació del contracte del servei de treballs de serralleria

2

Modificació del contracte del servei públic de recollida de les fraccions de resta,
matèria orgànica, voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de platges de Mataró.

1

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
3

Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la creació d’una llista d’espera
interna d’administratiu/va, subgrup C1, mitjançant un concurs de mèrits amb proves,
per possibles substitucions.

l’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’Ordre
del Dia.

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions1

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE TREBALLS DE

SERRALLERIA.
La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció
Ciutadana, presenta la proposta següent:
“Relació de fets
1. Mitjançant decret núm. 849/2011 de 1 de febrer, de la consellera delegada de
Serveis Centrals, s’acordà l’adjudicació definitiva de la contractació del servei de
treballs de serralleria a favor de C.B.P. per un import de fins a 71.864,42 €, IVA no
inclòs pels dos anys de durada inicial del contracte.
2. Per decret 5489/2011 de 4 d’agost, de la regidora delegada d’Administració i
Atenció i Ciutadana es va acordar la modificació del contracte per augment en el preu
del contracte en l’import de 10.000,00 €, IVA inclòs, per l’exercici 2011.
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3. Per decret 8488/2011, de 30 de desembre, de la regidora delegada d’Administració
i Atenció Ciutadana es va acordar una nova modificació del contracte, ampliant el seu
import en 1.200 €.
4. Mitjançant informe de data 13/11/2012, la tècnica de la Secció de Jardineria del
Servei de Manteniment i Serveis sol·licita la modificació del contracte en el sentit
d’ampliar el seu import en 5.343,00 €, IVA inclòs, ja que cal realitzar una sèrie de
reparacions urgents, que s’expliciten en el mateix informe.
5. Per una altra banda, mitjançant informe de data 22/11/2012, el cap de la Secció
d’Obres sol·licita l’ampliació del mateix contracte en 4.000 euros, IVA inclòs, ja que
han sorgit dues despeses urgents, que s’expliciten en el mateix informe.
6. L’import acumulat de totes les modificacions dutes a terme equivalen al 24 % de
l’import inicial del contracte.
7. Consta a l’expedient escrit de l’adjudicatari de data 21/11/2012 d’acceptació de la
modificació.
8. Consta a l’expedient informe de l’assessora jurídica del Servei de Compres i
Contractacions, de data 11/12/2012, sobre la procedència i legalitat d’acordar
conforme al sol·licitat pel servei gestor de la contractació.
9. A les partides 400103/171130/21000 i 400101/321200/21200 del pressupost
municipal aprovat per al present exercici existeix crèdit adequat i suficient per atendre
les despeses que comporta la present ampliació.
Fonaments de dret
1. Article 217 en relació amb l’article 202 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic.
2. En superar les modificacions acumulades el 20 % de l’import inicial del contracte,
és òrgan competent la Junta de Govern Local, d’acord amb el decret d’Alcaldia núm.

3

4281/2011, de 14 de juny, de creació, composició i competències de la Junta de
Govern Local.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4282/2011 de 14 de juny,
de delegació de competències, qui subscriu, regidora delegada d’Administració i
Atenció Ciutadana, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
Primer. Aprovar la modificació del contracte del servei de treballs de serralleria,
adjudicat a favor de C.B.P., en el sentit d’ampliar el seu import en 9.343 euros, IVA
inclòs, per tal d’atendre les reparacions urgents que han sorgit en edificis municipals i
zones enjardinades.
Segon. Autoritzar i disposar l’import de 9.343 €, IVA inclòs, a favor de Carles
Burguera Pons, a càrrec del pressupost municipal aprovat per la present anualitat
2012 de la següent manera:
Partida 400103/171130/21000: 5.343,00 € (op. ADC núm. 54805)
Partida 400101/321200/21200: 4.000,00 € (op. ADC núm. 56515)”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:
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Unanimitat. (8).

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE

LES FRACCIONS DE RESTA, MATÈRIA ORGÀNICA I VOLUMINOSOS, DE LA
NETEJA VIÀRIA I DE LA NETEJA DE PLATGES DE MATARÓ.
La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció
Ciutadana, presenta la proposta següent:
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“Relació de fet
1. Per acord del Ple de data 1 de juny de 2006 es va adjudicar el concurs per a la
contractació del servei públic de recollida de les fraccions de resta, matèria orgànica
voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de platges de Mataró, a l’empresa
“Fomento de Construcciones y Contratas, SA”, fins un import anual de 7.300.093’72
€, IVA inclòs.
2. Aquest contracte ha estat objecte de les següents modificacions:
Any 2007: Ampliació de 1.219.580,37 euros anuals
Any 2009: disminució de 881.344,08 euros anuals.
Any 2010: disminució de 901.824,98 euros anuals.
Any 2011: disminució de 1.300.678,37 euros anuals.
Any 2012: disminució de 1.722.092,62 euros anuals.
3. Mitjançant informe de data 12/12/2012 el tècnic de Residus i Neteja Viària del
Servei de Manteniment i Servei sol·licita l’ampliació de l’import del contracte per
aquest 2012 en 113.424,45 euros, IVA inclòs, en base a dos motius:

• La pujada de l’IVA des del passat 1 de setembre.
• La necessitat d’abonar dues factures que van ser anul·lades en el seu dia per
contenir errors, i que ara han estat rectificades i corresponen a serveis efectuats i
no facturats, per un import total de 106.041,10 euros, IVA inclòs.
4. Aquestes modificacions no superen el 20 % de l’import del contracte, per la qual
cosa és d’acceptació obligatòria per part de l’adjudicatari.
Fonaments de dret
1. L’art. 163, en relació amb l’art. 101 i concordants, del Reial Decret legislatiu
2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques regula la modificació del contracte de gestió de serveis
públics, establint, pel que aquí interessa, que l’Administració podrà modificar, per
raons d’interès públic, les característiques del servei contractat; i que quan les
modificacions afecten al règim financer del contracte, l’Administració haurà de
compensar al contractista de manera que es mantingui l’equilibri econòmic.
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2. Per acord del Ple municipal de data 4 de febrer de 2010 es van delegar en la Junta
de Govern Local les competències que corresponen al Ple com a òrgan de
contractació respecte a aquest contracte, excepte la interpretació, les modificacions
superiors al 20 % de l’import d’adjudicació i la resolució.
En virtut de les facultats que li han estat conferides, qui subscriu, regidora delegada
d’Administració i Atenció Ciutadana, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Acordar la modificació del contracte de concessió del servei públic de
recollida de les fraccions de resta, matèria orgànica i voluminosos, de la neteja viària i
de la neteja de platges de Mataró, adjudicat a la mercantil Fomento de Construcciones
y Contratas, SA, en el sentit d’ampliar el seu import per l’exercici 2012 en 113.424,45
euros, IVA inclòs, en base a dos motius:
• La pujada de l’IVA des del passat 1 de setembre.
• La necessitat d’abonar dues factures que van ser anul·lades en el seu dia per
contenir errors, i que ara han estat rectificades i corresponen a serveis efectuats i
no facturats, per un import total de 106.041,10 euros, IVA inclòs.
Segon.- Per a l’efectivitat de l’anterior acord, autoritzar i disposar a favor de Fomento
de Construcciones y Contratas, SA l’import de 113.424,45 euros, IVA inclòs, a càrrec
de la partida 400100/163110/22700 del pressupost municipal aprovat per a la present
anualitat 2012 (op. ADC núm. 60705).”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (8).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
3

CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECÍFIQUES PER A LA

CREACIÓ D’UNA LLISTA D’ESPERA INTERNA D’ADMINISTRATIU/VA, SUBGRUP
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C1, MITJANÇANT UN CONCURS DE MÈRITS AMB PROVES, PER POSSIBLES
SUBSTITUCIONS.
La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció
Ciutadana, presenta la proposta següent:

“Donat que al llarg de l'any es produeixen necessitats de portar a terme contractacions
temporals o possibles substitucions com a administratiu/va, grup C1.

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 19, 20 i 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s'aprova el Reglament del personal 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 Resolució d’Alcaldia de data 14 de juny
de 2011, a la Junta de Govern Local proposo:
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 interna d’administratiu/va, grup
C1.
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 al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina web municipal i la resta de
mitjans habituals de difusió, per a general coneixement.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (8).

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