Data de publicació: 12/02/2016

ACTA NÚM. 12/2015- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 22 DE JULIOL DE 2015.
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el vint-i-dos de juliol de dos mil quinze, essent la una del
migdia, 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
En Juan Manuel Vinzo Gil
En Miquel Rey i Castilla
En Juan Carlos Jerez Antequera

Alcalde
1r. Tinent d’Alcalde
2na. Tinent d’Alcalde
3na. Tinent d’Alcalde
4rt. Tinent d’Alcalde
5è . Tinent d’Alcalde
6è Tinent d’Alcalde

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

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit.

L’ordre del dia de la sessió actual és el següent:
1

Constitució de la Junta de Govern Local.

2

DESPATX OFICIAL
CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
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, del subministrament de llumeneres led per
l’enllumenat públic.

1

4

5

6
7

8
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11

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació, mitjançant procediment obert, del servei de suport a l’ òrgan interventor
en la realització dels treballs d’ auditories de regularitat financera i de compliment de
l’empresa Aigües de Mataró, SA.
Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de materials de
lampisteria i electricitat per realitzar el manteniment d’ equipaments municipals, via
pública, platges i zones enjardinades.
Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament d’ eines i recanvis de
reg.
Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació, mitjançant procediment obert, del servei de manteniment de les
instal·lacions de lampisteria en edificis municipals.
Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació, mitjançant procediment obert, del servei de manteniment de les
instal·lacions elèctriques en edificis municipals.
Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació, mitjançant procediment obert, del servei de manteniment d’ espais
naturals.
Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació, mitjançant procediment obert, del projecte d’ enderroc parcial i
estabilització de façanes a la nau de l’antic Vapor Gordils i Dalmau.
Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de fons documental
de les Biblioteques de Mataró.
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
-Urbanisme-

12

Donar-se per assabentats de la Sentència 114/2015 del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 12, que inadmet el recurs ordinari 410/2012, interposat contra el
Projecte de reparcel·lació econòmica del sector Vallveric (decret 17.02.2012).
PRECS I PREGUNTES

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

El senyor David Bote Paz, Alcalde President, dóna la benvinguda als membres de la
Junta de Govern Local de cara a les activitats de la Junta en el nou mandat
corporatiu. Acceptat el càrrec pels presents es declara constituïda la Junta de Govern
Local.

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 Compres i Contractacions3

APROVACIÓ

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT DE LLUMENERES LED PER
L’ENLLUMENAT PÚBLIC.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Mitjançant informe de data 27/03/2015, el cap del serveis d’ espais públics proposa
la tramitació de la contractació del subministrament de llumeneres LED per
l’enllumenat públic de Mataró per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 148.760,33 euros, IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable el valor estimat del contracte és
de 148.760,33 euros.
Consta a l’expedient:
Informe del secretari general de data 27/05/2015, 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 27/05/2015 respecte a l’existència de crèdit
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a
la corresponents partida del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat
2015
3

Atès el que disposen els arts. 9, 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. 4920/2015 de 15 de
juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis Centrals
Proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del subministrament de llumeneres LED
per l’enllumenat públic de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació
del contracte de fins a 148.760,33 euros, IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable el valor estimat del contracte és
de 148.760,33 euros.
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que
regirà la contractació del subministrament expressat en l’apartat anterior, mitjançant
tramitació ordinària i procediment obert no 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 15 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 148.760,33 €, més 31.239,67 € en concepte
d’IVA, en total 180.000 € (A núm. 24978).”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:
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APROVACIÓ

Unanimitat. (7).

DEL

PLEC

DE

4

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE SUPORT A L’ ÒRGAN INTERVENTOR
EN LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS D’ AUDITORIES DE REGULARITAT
FINANCERA I DE COMPLIMENT DE L’EMPRESA AIGÜES DE MATARÓ, SA.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Mitjançant informe de data 24/03/2015, l’assessor jurídic d’Intervenció amb el
vistiplau de l’interventor sol·licita la tramitació de la contractació del servei de suport a
l’òrgan interventor, en el compliment de les funcions de control i fiscalització interna
de la gestió econòmico-financera de l’ empresa municipal Aigües de Mataró SA.
A efectes de determinació del procediment aplicable, el valor estimat del contracte és
de 82.500 euros.
Consta a l’expedient:

• informe del secretari general de data 15/05/2015, 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 data 15/05/2015, en el qual s’informen favorablement,
als efectes de la clàusula 8-3 del plec de clàusules administratives generals i l’art.
275 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, els plecs de clàusules econòmiques,
administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte.

• la previsió de crèdit adequat i suficient en les corresponents partides dels
pressupostos que aprovi l’

entitat auditada, a càrrec de les quals aniran les

despeses de la present contractació.
Atès el que disposen els arts. 10, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu
5

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. 4920/2015 de 15 de
juny, de delegació de competències, , qui subscriu, regidor delegat de Serveis
Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del servei de suport a l’òrgan interventor,
en el compliment de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió
econòmico-financera de l’empresa municipal Aigües de Mataró SA , per un import de
75.000 €, iva exclòs, pels tres anys de durada.
A efectes de determinació del procediment aplicable,

el valor estimat del contracte

és de 82.500 euros.
Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-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
Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 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 que meriti aquesta contractació a càrrec del pressupost
de l’ entitat auditada.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:
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APROVACIÓ

Unanimitat. (7).

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
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PROCEDIMENT
LAMPISTERIA

OBERT,
I

D’EQUIPAMENTS

DEL

SUBMINISTRAMENT

ELECTRICITAT
MUNICIPALS,

PER
VIA

DE

REALITZAR
PÚBLICA,

EL

MATERIALS

DE

MANTENIMENT

PLATGES

I

ZONES

ENJARDINADES.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Mitjançant informe de data 19/03/2015, els caps dels Serveis d’ Espais Públics i
d’Equipaments

Municipals

proposen

la

tramitació

de

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.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en la
clàusula dinovena del present plec, el valor estimat del contracte és de 188.181,81
euros.
Consta a l’expedient:
Informe del secretari general de data 11/06/2015, 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 11/06/2015 respecte a l’existència de crèdit
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a
la corresponents partida del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat
2015, i la previsió de la seva existència en el pressupostos que s’aprovin pels
exercicis 2016 i 2017
Atès el que disposen els arts. 9, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
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En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de
juny, de delegació de competències,

qui subscriu, regidor delegat de Serveis

Centrals, Proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del 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.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en la
clàusula dinovena del present plec, el valor estimat del contracte és de 188.181,81
euros.
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que
regirà la contractació del subministrament expressat en l’apartat anterior, mitjançant
tramitació ordinària i procediment obert no 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 15 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 81.818,18 €, més 17.181,82 € en concepte
d’IVA, en total 99.000 €, de la següent manera:
Relació A núm. 1.042 per import de 28.874,99 euros
Relació APOS núm. 1.056 per import de 70.125,01 euros
Cinquè.- D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes del
present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents
partides del pressupost municipal que s’aprovin pels exercicis 2016 i 2017 a fi de
poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats.”
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

6

APROVACIÓ

Unanimitat. (7).

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT D’ EINES I RECANVIS DE
REG.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Mitjançant informe de data 05/05/2015, el cap del Serveis d’ Espais Públics proposa
la tramitació de la contractació del subministrament d’ eines i recanvis de reg per un
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 39.736,30 euros,
IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en la
clàusula dinovena del present plec, el valor estimat del contracte és de 99.340,75
euros.
Consta a l’expedient:
Informe del secretari general de data 11/06/2015, 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 11/06/2015 respecte a l’existència de crèdit
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a
la corresponents partida del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat
2015, i la previsió de la seva existència en el pressupostos que s’aprovin pels
exercicis 2016 i 2017

9

Atès el que disposen els arts. 9, 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. 4920/2015 de 15 de
juny, de delegació de competències,

qui subscriu, regidor delegat de Serveis

Centrals, Proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del subministrament d’ eines i recanvis de
reg per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
39.736,30 euros, IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en la
clàusula dinovena del present plec, el valor estimat del contracte és de 99.340,75
euros
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que
regirà la contractació del subministrament expressat en l’apartat anterior, mitjançant
tramitació ordinària i procediment obert no 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 15 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 39.736,30 €, més 8.344,62 € en concepte
d’IVA, en total 48.080,92 €, de la següent manera:
A núm. 32.898 per import de 8.013,48 euros
Relació APOS núm. 32.899 per import de 40.067,44 euros
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
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partides del pressupost municipal que s’aprovin pels 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:

7

Unanimitat. (7).

APROVACIÓ

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT

OBERT,

DEL

SERVEI

DE

MANTENIMENT

DE

LES

INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA EN EDIFICIS MUNICIPALS.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Mitjançant informe de data 12 de maig de 2015 , el cap del Servei d’ Equipaments
Municipals sol·licita la tramitació del servei de manteniment de les instal.lacions de
lampisteria en edificis municipals, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació
del contracte de fins a 144.333,90 euros pels 2 anys de la durada inicial del contracte.
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 360.834,75 euros.
Consta a l’expedient:

• informe del secretari general de data 15/06/2015, 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.
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• Informe de l’interventor de Fons de data 15/06/2015 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 del pressupost municipal
aprovat per la present anualitat 2015, i la previsió de la seva existència en els
pressupostos 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. 4920/2015 de 15 de
juny, de delegació de competències, , qui subscriu, regidor delegat de Serveis
Centrals, Proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del servei de manteniment de les
instal.lacions de lampisteria en edificis municipals, per un import fixat com a màxim per
a l’adjudicació del contracte de fins a 144.333,90 euros pels 2 anys de la durada
inicial del contracte.
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 360.834,75 euros.
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i condicions tècniques
particulars que regiran la contractació del servei expressat en l’apartat anterior,
mitjançant tramitació ordinària i procediment obert subjecte a regulació harmonitzada
Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 40 dies naturals, comptats des de
la remissió de l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions.
Quart.- Autoritzar la despesa de fins a 144.333,90 euros més 30.310,12 euros en
concepte d’IVA, en total 174.644,02 euros, d’acord amb els següents imports :
Relació A núm. 1928 per import de 21.830,50 €
Relació APOS núm. 1930 per import de 152.813,52 €
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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 i 2017, a fi de poder atendre
les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades
anualitats”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

8

Unanimitat. (7).

APROVACIÓ

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT

OBERT,

DEL

SERVEI

DE

MANTENIMENT

DE

LES

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS MUNICIPALS.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Mitjançant informe de data 12 de maig de 2015 , el cap del Servei d’ Equipaments
Municipals sol·licita la tramitació

del servei de manteniment de les instal·lacions

elèctriques en edificis municipals, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació
del contracte de fins a 240.423,72 euros pels 2 anys de la durada inicial del contracte.
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 601.059,30 euros.
Consta a l’expedient:
• informe del secretari general de data 15/06/2015, 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.
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• Informe de l’interventor de Fons de data 15/06/2015 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 del pressupost municipal
aprovat per la present anualitat 2015, i la previsió de la seva existència en els
pressupostos 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. 4920/2015 de 15 de
juny, de delegació de competències, , qui subscriu, regidor delegat de Serveis
Centrals, Proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del servei de manteniment de les
instal.lacions elèctriques en edificis municipals, per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 240.423,72 euros pels 2 anys de la durada inicial
del contracte.
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 601.059,30 euros.
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i condicions tècniques
particulars que regiran la contractació del servei expressat en l’apartat anterior,
mitjançant tramitació ordinària i procediment obert subjecte a regulació harmonitzada
Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 40 dies naturals, comptats des de
la remissió de l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions.
Quart.- Autoritzar la despesa de fins a 240.423,72 euros més 50.488,98 euros en
concepte d’IVA, en total 290.912,70 euros, d’acord amb els següents imports :
Relació A núm. 1922 per import de 24.242,74 €
Relació APOS núm. 1925 per import de 266.669,96 €
14

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 i 2017, a fi de poder atendre
les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades
anualitats.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

9

APROVACIÓ

Unanimitat. (7).

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE MANTENIMENT D’ESPAIS NATURALS.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Mitjançant informe de data 7/05/2015, el cap del Servei d’ Espais Públics proposa la
tramitació de la contractació del servei de manteniment d’espais naturals per un
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 27.669,54 euros,
IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per 2 any addicional i les possibles modificacions contemplades en la
clàusula divuitena del present plec, el valor estimat del contracte és de 69.173,60
euros.
Consta a l’expedient:
Informe del secretari general de data 15/06/2015, 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.
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Informe de l’interventor de Fons de data 15/06/2015 respecte a l’existència de crèdit
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a
la corresponents partida del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat
2015, i la previsió de la seva existència en el pressupostos que s’aprovin

pels

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. 4920/2015 de 15 de
juny, de delegació de competències,

qui subscriu, regidor delegat de Serveis

Centrals, Proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del servei de manteniment d’ espais
naturals , per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
27.669,54 euros, IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per dos anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en
la clàusula divuitena del present plec, el valor estimat del contracte és de 69.173,60
euros.
Segon.- Aprovar els plecs 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
Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 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 27.669,54 €, més 5.810,46 € en concepte
d’IVA, en total 33.480 €, de la següent manera:

16

Exercici 2015: 8.370,00 euros ( A núm.36154 )
Exercici 2016-2017: 25.110 euros ( APOS núm. 36160 )
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 pressupostos municipals que s’aprovin pels 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:

10

Unanimitat. (7).

APROVACIÓ

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT

OBERT,

DEL

PROJECTE

D’

ENDERROC

PARCIAL

I

ESTABILITZACIÓ DE FAÇANES A LA NAU DE L’ANTIC VAPOR GORDILS I
DALMAU.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Mitjançant informe de data 14/05/2015, el cap del Servei d’Equipaments Públics
sol·licita la contractació del Projecte d’ enderroc parcial i estabilització de façanes de
la nau de l’antic Vapor Gordils i Dalmau

per un import fixat com a màxim per a

l’adjudicació del contracte de fins a 330.463,94 euros, IVA no inclòs.
El valor estimat del contracte és de 330.463,94 €
Consta a l’expedient:
• informe del secretari general de data 18/06/2015, respecte de l’adequació dels
plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals
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aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector
públic.

• Informe de l’interventor de Fons de data 18/06/2015 respecte a l’existència de
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 700200/33011J/63200 del pressupost municipal aprovat
per a la present anualitat 2015.
Aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que disposa
l’article 6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de contractes del sector públic, i s’adjudicarà per procediment
obert .
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de
juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis
Centrals, Proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del Projecte d’ enderroc parcial i
estabilització de façanes de la nau de l’antic Vapor Gordils i Dalmau per un import
fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 330.463,94 euros, IVA no
inclòs.
El valor estimat del contracte és de 330.463,94 €
Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques
particulars que regirà la contractació de l’ obra

expressada en l’apartat anterior,

mitjançant tramitació ordinària i procediment obert no 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 26 dies naturals, comptats a partir
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, per a la presentació de proposicions.
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Quart.- Atendre la despesa de fins a 330.463,94 €, més 69.397,43 € en concepte
d’IVA, en total, 399.861,37 €, a càrrec de la partida 700200/33011J/63200 (operació
A núm. 39618)”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

11

APROVACIÓ

Unanimitat. (7).

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT DE FONS DOCUMENTAL DE
LES BIBLIOTEQUES DE MATARÓ.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Per informe de data 13 de maig de 2015, la directora de la Biblioteca Pompeu Fabra
sol·licita la tramitació de la contractació del subministrament de fons documental de
les biblioteques de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 120.769,24 euros, IVA exclòs, 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 265.692,33 euros.
Consta a l’expedient:

• informe del secretari general de data 22/06/2015, 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.
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• Informe de l’interventor de Fons de data 22/06/2015 respecte l’existència de crèdit
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a les corresponents partides del pressupost municipal 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. 9, 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. 4920/2015 de 15 de
juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis
Centrals, Proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del subministrament de fons documental
de les Biblioteques de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 120.769,24 euros, IVA exclòs, 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 265.692,33 euros.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà
la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació
ordinària i procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.
Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 40 dies naturals, comptats des de
la remissió de l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions.
Quart.- Atendre la despesa de fins a 120.769,24 euros, més 4.830,76 euros en
concepte d’IVA, en total 125.600 euros, a càrrec de les corresponents partides del
pressupost municipal. d’acord amb els següents imports i anualitats:
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-

Exercici 2015: relació comptable A núm. 1966 per import de 15.400 euros

-

Exercicis 2016 a 2017 : relació comptable APOS núm. 1967 per import de
110.200 euros.

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 obligacions que meriti aquesta contractació durant les
expressades anualitats.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
-Urbanisme12

DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA 114/2015 DEL

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12, QUE INADMET EL RECURS
ORDINARI

410/2012,

REPARCEL·LACIÓ

INTERPOSAT

ECONÒMICA

DEL

CONTRA
SECTOR

EL

PROJECTE

VALLVERIC

DE

(DECRET

17.02.2012).
La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient i
Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, ha dictat Sentència núm.
114/15 de 29 de maig, per la qual declara la inadmissibilitat del recurs ordinari núm.
410/2012 interposat per l’Agrupació de Promotors de Mataró, SA, contra la denegació
del recurs de reposició (decret d’alcaldia de 20 de juny de 2012) que impugnava el
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Projecte de reparcel·lació econòmica del sector Vallveric (decret d’alcaldia de 17 de
febrer de 2012).
La Sentència declara la inadmissibilitat per concórrer l’excepció de litispendència
prevista a l’article 69.d) de la Llei jurisdiccional, a l’existir identitat de les parts i de
l’objecte amb l’incident d’execució de la Sentència de 4 d’octubre de 2007del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 13, en recurs ordinari núm. 9/2005, pel motius següents:

-

Inmobiliaria Teluro, SA, que va instar l’incident va ser absorbida per la recurrent
Agrupació de Promotors de Mataró, SA, segons escriptura de fusió per absorció
aportada a la demanda.

-

Els fonaments de dret són pràcticament idèntics, com es constata de la lectura de
l’incident aportat a la demanda, la prova pericial s’ha traslladat a les actuacions
d’aquest recurs, i les pretensions també són les mateixes les d’anul·lar el projecte de
reparcel·lació.

En relació a l’incident d’execució de la Sentència de 4 d’octubre de 2007 indicada,
aquesta estimava el recurs interposat per Inmobiliària Teluro, SA, anul·lava el Projecte
de reparcel·lació del sector Vallveric i condemnava a l’Ajuntament a tramitar un Projecte
de reparcel·lació econòmica, al seu cas, respectuós amb els principis d’equidistribució i
integritat de la comunitat reparcel·latòria, cosa que es va fer i ha estat l’objecte del
recurs declarat inadmissible.
Vist l’informe jurídic i els articles 103 i 104 de la Llei de la jurisdicció contenciosa
administrativa, proposo a la Junta de Govern Local, en virtut de les competències
delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 3 de juliol de 2015 l’adopció, si s’escau,
dels següents ACODS:
Primer.- Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 114 de 29 de maig de 2015,
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, que declara la inadmissibilitat
del recurs ordinari núm. 410/2012, interposat per l’Agrupació de Promotors de Mataró,
SA, contra la denegació del recurs de reposició per decret d’alcaldia de 20 de juny de
2012, que impugnava el Projecte de reparcel·lació econòmica del sector Vallveric.
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Segon.-Comunicar l’acord al Jutjat als efectes escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a la una i vint minuts del migdia, el
senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.
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