Data de publicació: 16/02/2016

ACTA NÚM. 21/2015- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 21 DE DESEMBRE DE 2015.
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el vint-i-ú de desembre de dos mil quinze, essent tres quarts
de cinc 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
Na Núria Calpe i Marquet
Na Isabel Martínez Cid
En Juan Carlos Jerez Antequera

Alcalde
1r. Tinent d’Alcalde
2na. Tinent d’Alcalde
3na. 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
En Juan Manuel Vinzo Gil

4rt. 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 10 de
desembre de 2015

2

DESPATX OFICIAL

1

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

Amortització anticipada parcial del préstec participatiu atorgat a favor de PUMSA
-Servei de Compres i Contractacions-

4
5
6
7
8

Aprovar l’adjudicació del subministrament de materials de lampisteria i electricitat per
realitzar el manteniment d’equipaments municipals.
Aprovar l’adjudicació del subministrament de materials d’obra per realitzar el
manteniment d’equipaments municipals, via pública, platges i zones enjardinades.
Aprovar l’adjudicació del servei de conservació i manteniment de la senyalització
horitzontal i vertical de la ciutat de Mataró.
Aprovar l’adjudicació del servei de manteniment, conservació i millora de les
instal·lacions semafòriques, de senyalització variable o dinàmica, de vigilància per
càmeres i de control d’accessos de la ciutat de Mataró.
Proposta de resolució del recurs presentat contra l’adjudicació del subministrament de
llumeneres LED.
CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
-Serveis d’Espais Públics-

9

Regularització de l’import previst per l’any 2015 del Conveni amb el Consorci de
Tractament de Residus del Maresme.
-Àrea de Gestió de l’Espai Públic-

10

Adhesió Projecte Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat.
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 10 de desembre
de 2015.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).
2

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 Gestió Econòmica3

AMORTITZACIÓ ANTICIPADA PARCIAL DEL PRÉSTEC PARTICIPATIU

ATORGAT A FAVOR DE PUMSA
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Antecedents
Primer.- En data 06/06/2013 el ple municipal va aprovar l’atorgament de dos préstecs
participatius: el primer a favor de PUMSA per un import de 9.608.134,10 € i el segon
a favor de GINTRA per un import de 11.286.091,50 €, tots dos amb l’obligació a
càrrec de les societats prestatàries, de retornar el principal i els interessos en un
termini de 10 anys prorrogables, comptadors a partir de l’endemà de la formalització
dels respectius contractes.
Per instrumentar el préstec, amb els acords adoptats, es van aprovar les
corresponents minutes de contracte que havien de formalitzar-se amb les dites
societats.
El pacte cinquè “Quotes d’amortització” establerta a ambdós contractes establia:
“Durant la vigència del present contracte, i en funció de les necessitats de la
prestatària, es podrà l’amortització parcial de l’import nominal del present préstec
participatiu de forma gradual, incloent-se l’adopció d’aquesta mesura a la següent
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actualització del contracte programa que es dugui a terme. Aquesta amortització
anticipada no podrà superar els imports que s’estableixen pels diferents anys:
(...)
No obstant això, Prestadora i Prestatària podran acordar en qualsevol moment
l’amortització anticipada del préstec, total o parcialment, sempre que aquesta
amortització es compensi amb un augment dels fons propis de la prestatària en igual
quantia.”
El saldo pendent total a dia d’avui és de 19.190.447,3€, dels quals, 8.304.355,8€
corresponen a Promocions Urbanístiques de Mataró SA i 10.886.091,5€ que
corresponen al préstec atorgat a Gestió Integral de Trànsit de Mataró, S.L.
Segon.- PUMSA i GINTRA van endegar un procediment comú de fusió per absorció
(de la primera vers la segona) que va tenir dues conseqüències . La primera, la
transmissió en bloc del patrimoni de la societat absorbida a favor de l’absorbent. La
segona, que a efectes comptables, es retrotrau la fusió a data 1 de gener de 2013,
entenent-se que les operacions realitzades per GINTRA a partir d’aquesta data es
consideraran realitzades per PUMSA.
L’Ajuntament i PUMSA han convingut una amortització parcial anticipada dels
préstecs (que a partir de la fusió han quedat assimilats per PUMSA) per un import
total de 3.400.000 €. No obstant, aquesta amortització anticipada té aparellada
l’obligació d’augmentar -en idèntica quantia- els fons propis de les societats
prestatàries.
Per tal de donar compliment a aquesta obligació i restablir l’equilibri financer de
PUMSA, es planteja formalitzar –juntament amb l’amortització- una subvenció a
l’explotació de la societat per un import idèntic de 3.400.000 €, que computarà com a
fons propis de la prestatària.
Consta incorporat a l’expedient l’informe del servei de gestió econòmica relatiu a la
quota d’amortització del 2015 del préstec participatiu, així com l’informe justificatiu de
l’atorgament de la subvenció a l’explotació de PUMSA.
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Vist el contingut dels contractes de préstec participatiu subscrits amb PUMSA i
GINTRA en data 19/06/2013.
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local, si s’escau, l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Mataró i Promocions Urbanístiques
de Mataró SA per a la concessió d’una ajuda a PUMSA per a garantir el compliment
de les seves activitats i que permeti el desenvolupament del seu objecte social
d’interès públic pel municipi de Mataró.
Segon.- Aprovar l’amortització anticipada i parcial dels préstecs participatius aprovats
en sessió plenària de data 06/06/2013 per un import global de tres milions quatrecents mil euros (3.400.000 €).
Tercer.- Aprovar l’atorgament a favor de PUMSA d’una subvenció a l’explotació de la
societat per import de tres milions quatre-cents mil euros (3.400.000 €)
Quart.- Notificar els presents acords a PUMSA i als serveis que es puguin veure
afectats per aquestes operacions.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

-Servei de Compres i Contractacions4

APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS DE

LAMPISTERIA

I

ELECTRICITAT

PER

D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS.

5

REALITZAR

EL

MANTENIMENT

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2015 es va iniciar el
procediment per la contractació, mitjançant procediment obert, no subjecte a
regulació harmonitzada, per a la contractació del subministrament de materials de
lampisteria i electricitat per realitzar el manteniment d’equipaments municipals, via
pública, platges i zones enjardinades, per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 81.818,18 euros, IVA no inclòs.
Mitjançant informe de data 29 d’octubre de 2015, la cap de la Secció d’Oficis i Serveis
va procedir a la valoració de l’oferta econòmica, únic criteri d’adjudicació avaluable,
tot quedant classificada en primer lloc l’empresa Comercial d’Electricitat Industrial,
SA.
A data de l’informe esmentat, Comercial d’Electricitat Industrial, SA no complia el
requisit de disposar de magatzem propi a Mataró, establert al punt 5.1 del plec tècnic,
per tal de disposar d’un servei immediat en les actuacions correctives que s’executen
des de la Secció d’Oficis i Serveis, d’acord amb la clàusula vintena del plec
administratiu.
S’adjunta al present acord còpia de l’informe esmentat.
En data 23 de novembre de 2015, Comercial d’Electricitat Industrial, SA va rebre un
requeriment formal per tal que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de
l’endemà de la recepció del requeriment, aportés declaració responsable de
compromís de què en un mes des de l’inici del contracte disposarien de magatzem
ubicat a Mataró o, en cas contrari, s’entendria retirada la seva oferta i es procediria a
demanar la corresponent documentació al licitador classificat en segona opció.
Transcorregut aquest termini, no consta registre d’entrada en resposta al
requeriment.
Per aquest motiu, s’ha de descartar la seva oferta i adjudicar el contracte a l’empresa
Novelec Maresme, SL, que sí disposa de magatzem a Mataró.
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Es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses
derivades de la present contractació a les partides corresponents dels pressupostos
municipals que s’aprovin per als exercicis 2016 i 2017.
L’article 151.2 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, estableix que l’òrgan
de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa per a què, entre d’altra documentació, acrediti disposar efectivament dels
mitjans a què s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte.
Posteriorment, el mateix article preveu que, de no complimentar-se adequadament el
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva
oferta, procedint-se en tal cas a sol·licitar la mateixa documentació al licitador
següent, en l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants i la Disposició
Addicional Trenta-quatrena 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.- Declarar retirada l’oferta de Comercial d’Electricitat Industrial, SA, en no
haver acreditat complir el requisit de disposar de magatzem a Mataró, d’acord amb el
previst a la clàusula 5.1 del plec de condicions tècniques.
Segon.- Adjudicar el subministrament de materials d’obra pel Servei d’Espais Públics
i pel Servei d’Equipaments Municipals, a favor de l’empresa Novelec Maresme, SL,
pels preus unitaris que consten en la seva oferta.
Tercer.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa Novelec Maresme, SL,
en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la recepció de la
notificació de l’adjudicació, constitueixi a favor de l’Ajuntament de Mataró una
garantia per import de 4.091 euros, corresponent al 5% del pressupost base de
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licitació, advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha
retirat la seva oferta.
Quart.- 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.
Cinquè.- 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 96,80
euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.
Sisè.- Disposar a favor de Novelec Maresme, SL, l’import de 99.000,00 euros, a
càrrec de la les corresponents partides dels pressupostos municipals que s’aprovin
pels exercicis 2016 i 2017 (relació comptable ADPOS núm. 6029).
Setè.- Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a les partides
exercicis

dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que s’aprovin pels

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

contractació durant les anualitats esmentades.
Vuitè.- Autoritzar la relació comptable inversa A/ núm. 6013 per import de 28.874,99
euros i relació comptable APOS/ núm. 6014 per import de 70.125,01 euros, a càrrec
de les corresponents partides.
Novè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del
contractant.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

5

Unanimitat. (6).

APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
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D’OBRA PER REALITZAR EL MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS,
VIA PÚBLICA, PLATGES I ZONES ENJARDINADES.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de setembre de 2015 es va iniciar
el procediment per la contractació, mitjançant procediment obert, no subjecte a
regulació harmonitzada, per a la contractació del subministrament de materials d’obra
pel Servei d’Espais Públics i pel Servei d’Equipaments Municipals, per un import fixat
com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 57.355,57 euros, IVA no
inclòs.
Mitjançant informe de data 4 de novembre de 2015, la cap de la Secció d’Oficis i
Serveis va procedir a la valoració de l’oferta econòmica, únic criteri d’adjudicació
avaluable, tot quedant classificada en primer lloc l’empresa Maderas del Alto Urgel,
SA (MAUSA).
A data de l’informe esmentat, MAUSA no complia el requisit de disposar de
magatzem propi a Mataró, establert al punt 5.1 del plec tècnic, per tal de disposar
d’un servei immediat en les actuacions correctives que s’executen des de la Secció
d’Oficis i Serveis, d’acord amb la clàusula vintena del plec administratiu.
S’adjunta al present acord còpia de l’informe esmentat.
En data 20 de novembre de 2015, MAUSA va rebre un requeriment formal per tal que
en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció del
requeriment, aportés declaració responsable de compromís de què en un mes des de
l’inici del contracte disposarien de magatzem ubicat a Mataró o, en cas contrari,
s’entendria retirada la seva oferta i es procediria a demanar la corresponent
documentació al licitador classificat en segona opció. Transcorregut aquest termini,
no consta registre d’entrada en resposta al requeriment.
Per aquest motiu, s’ha de descartar la seva oferta i adjudicar el contracte a l’empresa
ABANTO-PRO, SL, que sí disposa de magatzem a Mataró.
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Es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient suficient per fer front a les
despeses derivades de la present contractació a les partides corresponents en els
pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2016 i 2017.
L’article 151.2 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, estableix que l’òrgan
de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa per a què, entre d’altra documentació, acrediti disposar efectivament dels
mitjans a què s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte.
Posteriorment, el mateix article preveu que, de no complimentar-se adequadament el
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva
oferta, procedint-se en tal cas a sol·licitar la mateixa documentació al licitador
següent, en l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants i la Disposició
Addicional Trenta-quatrena 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.- Declarar retirada l’oferta de Maderas del Alto Urgel (MAUSA), en no haver
acreditat complir el requisit de disposar de magatzem a Mataró, d’acord amb el
previst en la clàusula 5.1 del plec de condicions tècniques.
Segon.- Adjudicar el subministrament de materials d’obra pel Servei d’Espais Públics
i pel Servei d’Equipaments Municipals, a favor de l’empresa ABANTO-PRO, SL, pels
preus unitaris que consten en la seva oferta.
Tercer.- Supeditar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa ABANTO-PRO, SL, en el
termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la recepció de la notificació
de l’adjudicació, constitueixi a favor de l’Ajuntament de Mataró una garantia per
import de 2.868 euros, corresponent al 5% del pressupost base de licitació, advertint-
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lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la seva oferta.
Quart.- 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.
Cinquè.- 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 90,95
euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.
Sisè.- Disposar a favor de ABANTO-PRO, SL, l’import de 69.400,00 euros, a càrrec
de les corresponents partides dels pressupostos municipals que s’aprovin pels
exercicis 2016 i 2017 (relació comptable ADPOS núm. 6011).
Setè.- Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a les partides
exercicis

dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que s’aprovin pels

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

contractació durant les anualitats esmentades.
Vuitè.- Autoritzar la relació comptable inversa A/ núm. 5990 a càrrec de la partida les
partides corresponents, per import de 5.783,32 euros i relació comptable inversa
APOS/ núm. 6007 a càrrec de les corresponents partides, per import de 63.616,68
euros.
Novè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del
contractant.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

6

APROVAR

Unanimitat. (6).

L’ADJUDICACIÓ

DEL
11

SERVEI

DE

CONSERVACIÓ

I

MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL DE LA
CIUTAT DE MATARÓ.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de setembre de 2015 es va iniciar
el procediment per la contractació, mitjançant procediment obert, subjecte a regulació
harmonitzada, per a la contractació del servei de conservació i manteniment de la
senyalització horitzontal i vertical de la ciutat de Mataró, per un import fixat com a
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 277.685,96 euros, IVA no inclòs, pels
dos anys de durada inicial del contracte.
Mitjançant informe de data 11 de novembre de 2015, l’enginyer del Servei de
Mobilitat, va procedir a la valoració dels criteris de valoració que depenen d’un judici
de valor.
Tras l’obertura de les proposicions econòmiques, es posa de manifest que les ofertes
de les empreses BOR Señalizaciones y Complementos SL, i Proseñal SL, pot ser
considerada desproporcionada o anormal, atesa la baixa sobre el preu de licitació.
Efectuat el tràmit previst a l’article 152 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, mitjançant
informe de 2 de desembre de 2015, l’enginyer del Servei de Mobilitat, considera
justificades totes dues ofertes.
En el mateix informe, l’enginyer del Servei de Mobilitat, va procedir a la valoració de
l’oferta econòmica, tot quedant classificada en primer lloc l’empresa BOR
Señalizaciones y Complementos SL.
S’adjunta al present acord còpia dels dos informes.
Es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos que s’aprovin
per a l’exercici 2016 i 2017.
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D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants i la Disposició
Addicional Trenta-quatrena 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.- Estimar justificades les ofertes de BOR Señalizaciones y Complementos SL,
i Proseñal SL, pels motius que consten en l’informe que s’adjunta.
Segon.- Adjudicar el servei de conservació i manteniment de la senyalització
horitzontal i vertical de la ciutat de Mataró, a favor de l’empresa BOR Señalizaciones
y Complementos SL, amb una baixa als preus unitaris del 46,70%.
Tercer.- D’acord amb la Disposició Addicional Trenta-quatrena del Reial decret
legislatiu 3/2011, aprovar un pressupost màxim pels dos anys de durada del contracte
de 277.685,96 euros, IVA no inclòs.
Quart.- 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, documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons
de l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 13.884,30 euros,
corresponent al 5% del pressupost base de licitació.
Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta.
Cinquè.- Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada en l’apartat anterior, i hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la remissió de la notificació de l’adjudicació,
l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini de 5 dies naturals per procedir a la
formalització del corresponent contracte administratiu.
Sisè.- Requerir a l’ empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar
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des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’import de 492,51 euros,
per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP (91,60 euros) i el BOE (400,91
euros).
Setè.- Disposar a favor de BOR Señalizaciones y Complementos, SL, l’import de
336.000,02 euros, a càrrec de la partida 700300/134110/21000 dels pressupostos
municipals que s’aprovin per als exercicis 2016 i 2017 (operació comptable DPOS
núm. 139211).
Vuitè.- 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 les anualitats esmentades.
Novè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP, BOE i el perfil
del contractant.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

7

L’ADJUDICACIÓ

APROVAR

DEL

SERVEI

DE

MANTENIMENT,

CONSERVACIÓ I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES, DE
SENYALITZACIÓ VARIABLE O DINÀMICA, DE VIGILÀNCIA PER CÀMERES I DE
CONTROL D’ACCESSOS DE LA CIUTAT DE MATARÓ.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de setembre de 2015 es va iniciar
el procediment per la contractació del servei de manteniment, conservació i millora de
les instal·lacions semafòriques, de senyalització variable o dinàmica, de vigilància per
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càmeres i de control d’accessos de la ciutat de Mataró, mitjançant procediment obert,
subjecte a regulació harmonitzada, per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 372.561,28 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de
durada inicial del contracte.
Mitjançant informe de data 12 de novembre de 2015, el tècnic de Mobilitat va procedir
a la valoració va procedir a la valoració dels criteris de valoració que depenen d’un
judici de valor, i per informe de 2 de desembre de 2015, va procedir a la valoració de
l’oferta econòmica, amb més d’un criteri d’adjudicació avaluable, tot quedant
classificada en primer lloc l’empresa Alumbrados Viarios, SA (ALUVISA).
S’adjunta al present acord còpia dels dos informes.
Es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos que s’aprovin
per a l’exercici 2016 i 2017.
D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants i la Disposició
Addicional Trenta-quatrena 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 de manteniment, conservació i millora de les
instal·lacions semafòriques, de senyalització variable o dinàmica, de vigilància per
càmeres i de control d’accessos de la ciutat de Mataró, a favor de l’empresa
Alumbrados Viarios, SA (ALUVISA), per una baixa als preus unitaris de
subministrament i instal·lació del 18,20% i les millores que presenta a la seva oferta.
Segon.- D’acord amb la Disposició Addicional Trenta-quatrena del Reial decret
legislatiu 3/2011, aprovar un pressupost màxim pels dos anys de durada del contracte
de 372.561,28 euros, IVA no inclòs.
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Tercer.- 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 documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons
de l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import 18.628,06 euros,
corresponent al 5% del pressupost base de licitació.
Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta.
Quart.- Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada en l’apartat anterior, l’empresa
adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies hàbils des de la remissió de la
notificació de l’adjudicació, l’empres adjudicatària disposarà de 5 dies naturals per
procedir a la formalització del corresponent contracte administratiu.
Cinquè.- 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
509,99 euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP (96,15 euros) i el
BOE (413,84 euros).
Sisè.- Disposar a favor de Alumbrados

Viarios, SA (ALUVISA), l’import total de

450.799,14 euros, a càrrec de les corresponents partides dels pressupostos
municipals que s’aprovin pels exercicis 2016 i 2017, desglossats de la manera
següent:
Any 2016 i 2017:
•

425.999,86 euros a càrrec de la partida 700300/134110/21000
(operació comptable DPOS núm. 139585).

•

24.799,28 euros a càrrec de la partida 700400/132240/21600 (operació
comptable DPOS 139586).

Setè.- Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a les partides corresponents dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que
s’aprovin per l’exercici 2016 i 2017, a fi de poder atendre les obligacions que meriti
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aquesta contractació durant les expressades anualitats.
Vuitè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP, BOE i el perfil
del contractant.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

8

Unanimitat. (6).

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS PRESENTAT CONTRA

L’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE LLUMENERES LED.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“ANTECEDENTS
Primer. Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 d’octubre de 2015, es va
acordar:
1. Declarar excloses de la licitació les empreses empreses CM Salvi, SL, Grupo IMAI
Energia, SL; Grupo Electro Stocks, SL; Led’s Go Project, SL; i Saltoki Bizkaia, SA,
pels motius exposats anteriorment.
2. Adjudicar a l’empresa Ledinbox, SL el subministrament de llumeneres LED per
l’enllumenat públic de Mataró.
Segon. En data 26 de novembre de 2015, dintre del termini concedit a l’efecte,
BENITO URBAN, SLU (BENITO URBAN), classificada en tercer lloc en la licitació que
ens ocupa, interposa recurs de reposició contra l’esmentat acord, en base a les
al·legacions que considera oportunes i que es poden resumir de la següent manera:
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a) Les empreses classificades en primer i segon lloc –LEDINBOX, SL i NOVATILU,
SLU- no han acreditat la solvència tècnica requerida al plec de clàusules
administratives.
b) Les llumeneres ofertes per LEDINBOX i NOVATILU no compleixen amb les
requisits, condicions, criteris i característiques fixades en el plec de condicions
tècniques.
Acaba sol·licitant es declari la nul·litat i es deixi sense efecte l’acord de la Junta de
Govern Local de 26 d’octubre de 2015, i es reconegui el seu dret a ser adjudicataris
del contracte de subministrament de llumeneres LED per l’enllumenat públic de
Mataró o, subsidiàriament, en el cas que no es pugui reconèixer aquest dret,
s’indemnitzi a BENITO URBAN pels danys i perjudicis causats.
Per altressí sol·licita la suspensió de l’executivitat de l’esmentat acord i de la
formalització del contracte amb LEDINBOX.

FONAMENTS DE DRET
Primer. Solvència tècnica de l’empresa LEDINBOX, SL
1. La clàusula novena del plec de clàusules administratives particulars requeria per a
l’acreditació de la solvència tècnica:
-

Relació dels principals subministraments realitzats en els darreres cinc anys,
que inclogui import, dates i destinatari, públic o privat, amb certificat de bona
execució dels principals.

-

Serà necessari acreditar haver realitzat satisfactòriament com a mínim tres
contractes d’objecte i import similar a les del present contracte realitzats en els
darrers tres anys.
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2. L’empresa LEDINBOX, SL va presentar en el sobre 1 la següent documentació:
a) Declaració responsable de subministrament de llumeneres de tecnologia LED
pels següents imports: 75.000 €, 23.000 €, 30.000 €, 260.000 €, 173.000 €,
195.000 €, 125.000 €, 45.000 €, 30.000 €, 45.000 €, 75.000 € i 75.000 €.
b) Certificat de subministrament de 952 llumeneres LED, en el qual consta que la
qualitat del productes així com el resultat lumínic aconseguit ha estat
satisfactori. No consta l’import.
c) Certificat de subministrament de 415 llumeneres LED, en el qual consta que la
qualitat del productes així com el resultat lumínic aconseguit ha estat
satisfactori. No consta l’import.
d) Certificat de subministrament de 74 llumeneres LED, per import de 23.110,39
€, IVA no inclòs. Consta que el subministrament i treballs es van realitzar de
manera satisfactòria.
e) Certificat de subministrament de 555 llumeneres LED, per import de 173.160
€, IVA no inclòs. Consta que el subministrament i treballs es van realitzar de
manera satisfactòria.
3. La Mesa de Contractació, en sessió de data 24 de setembre de 2015, va acordar
requerir LEDINBOX perquè en el termini de tres dies presentés algun altre certificat
en el que s’especifiqués l’import.
4. Dintre del termini concedit a l’efecte LEDINBOX, SL va presentar certificat de
subministrament de 952 llumeneres LED, per import de 235.000 €, IVA no inclòs, en
el qual consta que la qualitat del productes així com el resultat lumínic aconseguit ha
estat satisfactori.
5. D’acord amb el previst en la clàusula setzena del plec de clàusules administratives
la Mesa de Contractació va examinar la documentació presentada per ponderar “si la
documentació presentada acredita que el licitador disposa de suficient experiència i
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mitjans per executar correctament el contracte, tenint el compte el seu objecte i
import.”
El pressupost base de licitació era de 148.760,33 € IVA no inclòs.
Resumint tot l’anteriorment exposat, per jutjar si LEDINBOX acredita la suficient
solvència tècnica per l’execució del contracte, la Mesa de Contractació disposa de:
a) Declaració responsable de subministraments de llumeneres pels següents
imports, ordenats de major a menor:

260.000 €, 195.000 €, 173.000 €

125.000 €, 3 contractes de 75.000 €, 45.000 €, 2 contractes de 30.000 €, i
23.000 €.
b) Un certificat de correcte execució del subministrament de 74 llumeneres LED,
per import de 23.110,39 €, IVA no inclòs.
c) Un certificat de correcte execució del subministrament de 555 llumeneres
LED, per import de 173.160 €, IVA no inclòs.
d) Un certificat de correcte execució del subministrament de 952 llumeneres
LED, per import de 235.000 €, IVA no inclòs.
e) Un certificat de correcte execució del subministrament de 415 llumeneres
LED, en el qual no consta l’import, però que és fàcilment calculable mitjançant
una simple operació matemàtica: L’art. 5.1 del plec de condicions tècniques
estableix el càlcul del pressupost inicial amb un preu mig màxim de 400 € per
llumenera. Multiplicant aquest preu per les 415 llumeneres, resulta que aquest
contracte és de 166.000 € aproximadament.
Tenim tres certificats amb un import superior al pressupost base de licitació, un d’ells
molt per sobre (235.000 €) i un certificat de 23.110,39 €. Ningú pot jutjar errònia la
decisió de la Mesa de Contractació de considerar que LEDINBOX ha demostrat la
seva capacitat per dur a termes les prestacions objecte del contracte, en les
condicions exigides.
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Perquè la definició de “solvència tècnica” es justament aquesta: capacitat per dur a
termes les prestacions objecte del contracte, en les condicions exigides.
El recurrent intenta aferrar-se a una lectura ultraformalista dels requisits d’acreditació
de la solvència tècnica, totalment contrària a la doctrina consolidada dels tribunals
tant estatals com europeus, les juntes consultives de contractació i els tribunals
administratius de recursos contractuals, en quan a que un excessiu rigor a l’aplicar
les normes de procediment poden conduir a una infracció del principi bàsic de
contractació administrativa de la lliure concurrència.

Segon. Compliment de les condicions generals, criteris de qualitat i altres
característiques de les llumeneres ofertes per LEDINBOX
Els incompliments al·legats pel recurrent, han estat examinats pels serveis tècnics
municipals, amb el següent resultat:
En relació al recurs presentat per l’empresa Benito Urban SLU contra la resolució
d’adjudicació del contracte indicat, i pel que fa a l’apartat segon d’incompliment de les
condicions generals, criteris de qualitat i altres característiques de les llumeneres
ofertades per LEDINBOX i NOVATILUM, cal indicar a nivell general la falta de rigor al
document presentat, parcial i ple d’afirmacions falses o incorrectes.
En línies generals ressalta mancances de les altres ofertes, moltes d’elles falses i
omet les mancances de la seva oferta en molts aspectes més greus.
Per que fa a LEDINBOX indica:
Incompleix:

-

El certificat de seguretat fotobiològica EN 62471 és de CREE (fabricant de
LEDS), no aporta documentació de laboratori certificat per ENAC

-

Estudis lumínics: Les fotometries són del laboratori ASSELUM, que no és
certificat per ENAC
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En el carrer 3:S2 amb lluminària model Urban 1B 160 no es compleix el

-

rendiment mínim de 90 lm/W. Es queda amb 86,50 lm/W
Li manca:

-

En la lluminària New Street L50 – 18 LED 55W i la lluminària New Street
L100- 36 LED 100 W: EN61547

-

Projectors Project L75 – 12 LED 75W: EN61000

-

Manquen tots els certificat de la lluminària Urbana 1B/1R de 120W

-

Manquen els certificats de la norma UNE-EN 60598 de les lluminàries New
Street i dels projectors Project Max L100 i L150

Resposta:
Punt 1 Certificat seguretat fotobiològica:

-

El Plec de condicions tècniques indica: “Tots els certificats i resultats d’assajos

o

hauran d’haver estat emesos per una entitat acreditada per ENAC o entitat
internacional equivalent.”
CREE, és un dels principals fabricants a nivell mundial de LEDs per il·luminació

o

i sobradament conegut per tots els professionals del sector, són públiques i
accessible totes les característiques i acreditacions dels seus productes.

-

Punt 2 Fotometries acreditades pel laboratori ASSELUM.

o

És fals el que indica l’escrit del recurs “ASSELUM LUMINOTÈCNICS., S.L.” és
empresa acreditada per ENAC pel Disseny de llumeneres i Laboratori
d’assajos luminotècnics. S’adjunta en aquest informe certificat, que per altra
banda és públic i fàcilment accessible.

-

Punt 3. Incompliment al carrer 3:S2 del rendiment mínim requerit.

o

S’utilitzen de forma incorrecta els estudis lumínics per validar requeriments, el
que és especialment greu quan s’omet de forma sorprenent, que “Benito
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Urban SLU” incompliria els requeriment de “Enlluernament TI inferior a 10%”
al estudis lumínics ME3b i ME3c.
o

Cal afegir en relació a l’estudi lumínic al carrer 3:S2, que “Benito Urban SLU”
presenta un estudi lumínic amb dades dispars, que donen poca credibilitat al
mateix, indica una Uniformitat del 0,7 (el 93,6 % superior a la mitjana de les
altres ofertes) i omet l’enlluernament i la relació d’entorn.

-

Punt 4. Manca EN61547 per les llumeneres New Street i New Street Max.

o

La norma EN61547 fa referència a la immunitat electromagnètica, el que
queda sobradament acreditant tant en la documentació com en les mostres
aportades.

o

Els dispositius d’alimentació i control son de la marca Osram, que és un dels
principals fabricants a nivell mundial, sobradament conegut per tots els
professionals del sector. El compliment de la EN61547 s’indica específicament
al material presentat, i són públiques i accessible totes les característiques i
acreditacions d’aquests productes.

-

Punt 5. Manca EN 61000 al projector L75 – 12 75 W

o

Igual que a l’apartat anterior els dispositius d’alimentació i control son Osram i
el compliment de la EN 61000-3-2 que li és aplicable, queda sobradament
acreditat.

-

Punt 6. Manquen tots els certificats de la lluminària Urbana 1B/1R de 120 W

o

A l’oferta de LEDINBOX, en concret a l’apartat 1.1.1 s’inclouen les fitxes
tècniques d’aquestes llumeneres i tot seguit els fulls d’assajos i certificació de
“APPLUS” entitat acreditada d’ENAC.

o

Cal indicar que la envoltant (llumenera pròpiament dita) és la mateixa que la
urbana 1B/1R L60 i que s’inclouen fulls d’assajos també dels components.

o

Queda sobradament acreditant tant en la documentació com en les mostres
aportades el compliments de les característiques demanades en projecte.
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-

Punt 7. Manquen els certificats de la norma UNE-EN 60598 de les lluminàries
New Street i dels projectors Project Max L100 i L150

o

L’oferta de LEDINBOX, sí que inclou a l’apartat 1.1.1. informe d’assajos UNEEN 60598 de les llumeneres “New Street”, redactat per Applus amb data
16/9/2015 composat per 9 pagines en el que indica que han estat assajades i
conformes per un codi IP66 i un grau de protecció IK10.

o

No s’indica a l’oferta de LEDINBOX el model Project Max L100

o

Sí que inclou LEDINBOX a l’apartat 1.1.1. informe d’assajos UNE-EN 60598
de les llumeneres “Project-1 ref PR1-L”, redactat per Applus amb data
31/10/2014 composat per 14 pagines en el que indica que han estat
assajades i conformes per un codi IP66 i un grau de protecció IK08.

o

S’inclou a l’oferta de LEDINBOX a l’apartat 1.1.1. informe d’assajos UNE-EN
60598 dels mòduls LED referència LXX-XX-X de totes les llumeneres tipus
“Project”, redactat per Applus amb data 8/6/2015 composat per 8 pagines en
el que indica que han estat assajades i conformes per un codi IP68 i un grau
de protecció IK10.

Per tot l’indicat, es conclou que:
L’escrit de Benito Urban SLU te molts errors i interpretacions parcials.
Benito Urban SLU fa una utilització incorrecta i parcial dels estudis lumínics, al indicar
que les ofertes dels altres no compleixen els requeriments de rendiments lumínic, en
contra d’altres apartats de les ofertes on s’indica el contrari, i per contra obvia que els
seus propis estudis lumínics, també incompleixen aspectes, fins i tot més importants i
que si no es tinguessin en compte també els altres apartats a la seva oferta haurien
quedat exclosos.
Les mancances i incompliments indicats al document de al·legació pel que fa
referència a LEDINBOX, no són certs, ja que de forma directa queda sobradament
acreditant tant en la documentació com en les mostres aportades, tots els aspectes
requerits als plecs i que Benito Urban SLU indica al seu document d’impugnació.
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Tercer. Al·legacions relatives a l’empresa NOVATILU, SLU
Atès que en els apartats anteriors han quedat desestimades les al·legacions
formulades pel recurrent en relació a l’empresa LEDINBOX, SL, adjudicatària del
contracte de subministrament de llumeneres LED, no es procedent examinar les
al·legacions formulades en contra de l’oferta de NOVATILU, SLU, ja que BENITO
URBAN perd la legitimació per recórrer.
Efectivament, l’art. 103 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú, atribuiex la legitmació
per presentar recurs contra els actes administratius als interessats, entenent per tals,
d’acord amb l’art 31 del mateix text legal, les persones que tinguin drets que puguin
resultar afectats per la decisió que s’adopti.
També seria aplicable, per analogia, l’art. 42 del TRLCSP que en relació al recurs
especial en matèria de contractació, estableix que està legitimada “tota persona física
o jurídica els drets o interessos legítims de la qual s’hagin vist perjudicats o puguin
resultar afectats per les decisions objecte de recurs”.
La jurisprudència del Tribunal Suprem (entre altres, sentències de 19 de novembre de
1993 i de 27 de gener de 1998) assenyala que l'interès legítim equival a la titularitat
d'una posició d'avantatge o utilitat pública per part de qui exerceix la reclamació i que
es materialitza, de prosperar aquesta, en l'obtenció d'un benefici de naturalesa
material o en evitar un perjudici, i que l’obtenció del benefici o l’evitació del perjudici
sigui certa i no purament hipotètica
En el cas que ens ocupa, desestimades les al·legacions contra l’adjudicatari, i atès
que BENITO URBAN és el tercer classificat, i la possible exclusió de NOVATILU no lo
suposaria cap benefici ni evitaria cap perjudici, tampoc no està legitimada (Resolució
del Tribunal Català de Recursos del Sector Públic núm. 14/2015).
Per tot l’exposat, 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:
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Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per BENITO URBAN, SLU
contra l’ acord de la Junta de Govern Local de data 26 d’octubre de 2015, pel qual es
va adjudicar a l’empresa LEDINBOX, SL el subministrament de llumeneres LED per
l’enllumenat públic de Mataró, mantenint inalterable el seu contingut.
Segon.- Desestimar igualment la sol·licitud de la suspensió de l’executivitat de l’acord
impugnat, en no constatar-se aparença de bon dret en les al·legacions contingudes
en el recurs.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
-Serveis d’Espais Públics9

REGULARITZACIÓ DE L’IMPORT PREVIST PER L’ANY 2015 DEL

CONVENI AMB EL CONSORCI DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL MARESME.
La senyora Núria Moreno Romero, consellera delegada de Via Pública, Equipaments
i Espais Públics, presenta la proposta següent:
“El passat 9 de desembre de 2014, s’aprovaren per la Junta General del Consorci per
al Tractament de Residus del Maresme, l’import per al Tractament de Residus Sòlids
Urbans del Maresme per a l’anualitat 2015, pels diferents serveis que el Consorci
presta als Ajuntaments.
Vist l’informe del tècnic de residus i neteja viària del Servei d’Espais Públics de data 3
de novembre de 2015, on s’informa que segons les recollides actuals i per poder
tramitar les factures dels mesos d’octubre, novembre i desembre de 2015 seria
convenient la regulació entre partides, amb un sobrant total de -75.760,41€, es fa
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necessària l’aprovació dels documents ADC per un import de 43.587,73€, AD/ per un
import de 3.132,89€, AD/ per un import de 19.178,25 i AD/ per un import de
97.037,00€ .
Aquesta regularització entre partides es deguda, bàsicament, a un increment de la
recollida de voluminosos i el conseqüent tractament d’aquest, així com una reducció
de les tones recollides de les fraccions de vidre, envasos, matèria orgànica i resta
respecte a la previsió efectuada a l’inici d’any.
Aquests fets fan necessari la regularització per ajustar-la a les necessitats reals de les
tones tractades, d’acord amb el detall següent:
Previsió
inicial tancament
2015

Descripció

Partida

Import
2015

Treballs Consorci

700100/162310/22799

2.208.420,00 €

2.111.383,00 €

-97.037,00 €

384.778,90 €

365.600,65 €

-19.178,25 €

93.980,00 €

137.567,73 €

43.587,73 €

69.180,00 €

66.047,11 €

-3.132,89 €

Tract. FORM
700100/162320/22799
Tract.
Voluminosos
700100/162330/22799
Transf.
Rec.
Selectiva
700100/162140/22700

Diferència

Atès el que disposen les bases d’execució del pressupost 2015 de l’Ajuntament de
Mataró on consta que l’òrgan competent per aprovar els documents comptables
esmentats serà la Junta de Govern Local .
En conseqüència, la regidora delegada de Via Pública Equipaments i Espais Públics
proposa a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament l’adopció del següents Acords:
Primer. Aprovar els documents comptables que es relacionen a continuació, en
càrrec al Pressupost Municipal 2015:
ADC 201500121527
AD/ 201500121513
AD/ 201500121270
AD/ 201500121244

43.587,73
3.132,89
19.178,25
97.037,00

700100 162330 22799 tract. Residus voluminosos
700100 162140 22700 tract. Transf. Recollida selectiva
700100 162320 22799 tract. Matèria orgànica
700100 162310 22799 tract brossa conjunta consorci

27

Segon. Comunicar el present acord al Servei d’Intervenció, al Servei de Gestió
Econòmica.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

-Àrea de Gestió de l’Espai Públic10

ADHESIÓ PROJECTE ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT URBÀ

SOSTENIBLE I INTEGRAT
La senyora Núria Moreno Romero, consellera delegada de Via Pública, Equipaments
i Espais Públics, presenta la proposta següent:
“L’Ajuntament de Mataró aposta decididament pel desenvolupament sostenible i
integrat de la ciutat, en la línia que proposa la Diputació de Barcelona a través del
Model d’estratègia sostenible per a uns pobles i ciutats intel·ligents (cap a una
smart/region de la demarcació de Barcelona).
En base a quest document l’Ajuntament de Mataró ha desenvolupat una estratègia
específica de ciutat sostenible, recollint les accions fetes fins avui i els programes en
funcionament i les propostes de futur aprovades per la Corporació Municipal, així com
de noves actuacions.
Per poder avançar en les línies d’acció que proposa aquesta estratègia, la Diputació
de Barcelona ha acordat concórrer a la convocatòria per a la selecció d’estratègies de
Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (Ordre HAP/2427/2015, de 13 de
novembre).
Els reptes econòmics, ambientals, climàtics, demogràfics i socials que aborda
l’estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat no són exclusius de la
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ciutat de Mataró. En aquest sentit, es constata la importància de donar-hi resposta en
coordinació i col·laboració amb altres ciutats del territori que han identificat
necessitats similars.
Les actuacions programades estaran finançades en la seva totalitat per l’ajut i per la
Diputació de Barcelona.
Atès que l’estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat de la Diputació
de Barcelona contempla diverses actuacions al municipi de Mataró, que s’hauran de
desenvolupar des del Servei d’Espais Públics i des del Servei d’Equipaments
Municipals i els estalvis aconseguits es destinaran a actuacions contra la pobresa
energètica, impulsades des del Servei de Benestar Social, es proposa a la Junta de
Govern Local que, adopti els següents ACORDS:
Primer.- Adherir-se al Model d’estratègia sostenible per a uns pobles i ciutats
intel·ligents (Cap a una Smart Region de la demarcació de Barcelona).
Segon.- Adherir-se a la sol·licitud de la Diputació de Barcelona d’un ajut en el marc
de la convocatòria per a la selecció d’estratègies de Desenvolupament Urbà
Sostenible i Integrat.
Tercer.- Adquirir el compromís, en el cas que l’esmentat ajut sigui atorgat, de realitzar
les actuacions programades a la ciutat de Mataró en el marc de l’estratègia de
Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat.
Quart.- Notificar el present acord als Serveis de Gestió Econòmica, Ingressos, Espais
Públics, Equipaments Municipals, Benestar Social i a la Diputació de Barcelona als
efectes escaients.”

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 les cinc hores de la tarda, el senyor
President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.
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