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ACTA NÚM. 10 /2017- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 22 DE MAIG DE 2017.
=================================================================

A la ciutat de Mataró, el 22 de maig de dos mil disset, essent dos quarts de tres de
la tarda, es reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a l’objecte de
celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del
senyor DAVID BOTE PAZ, Alcalde - president
Hi concorren:
1r. Tinent d’Alcalde
2na. Tinent d’Alcalde
4rt. Tinent d’Alcalde
5na Tinent d’Alcalde
6è Tinent d’Alcalde

En Joaquim Fernàndez i Oller
Na Núria Moreno Romero
En Juan Manuel Vinzo Gil
Na Isabel Martínez Cid
En Juan Carlos Jerez Antequera

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

Excusen la seva assistència

En David Bote Paz
Na Núria Calpe i Marquet

Alcalde
3na. 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 8 de
maig de 2017.

2

DESPATX OFICIAL
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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 regiran
la contractació del servei d’atenció al públic i la gestió i/o execució del programa
d’activitats didàctiques i de difusió patrimonial i execució del programa de rutes i
visites turístiques guiades, mitjançant procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada

4 Desistir del procediment de contractació del servei de vigilant i controladors
d’accés.

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

-Equipaments Públics5 Aprovació inicial del Projecte Executiu del nou Casal de la Gent Gran de la Llàntia
i adequació dels locals del carrer La Boixa.
-Servei d’Espais Públics6 Aprovació inicial del “Projecte d’urbanització de la plaça Joan XXIII i els carrers
de Mèxic i Joan Miró”.
7 Aprovació inicial del “Projecte de millora de la urbanització de la Ronda Miguel de
Cervantes, en el tram entre la Plaça d’Alfred Opisso i Cardona i el carrer de
Francisco Herrera”.

PRECS I PREGUNTES
l’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’Ordre
del Dia.
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1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el 8 de maig de
2017.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

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

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3.

APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES

PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ
AL PÚBLIC I LA GESTIÓ I/O EXECUCIÓ DEL PROGRAMA D’ACTIVITATS
DIDÀCTIQUES I DE DIFUSIÓ PATRIMONIAL I EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE
RUTES I VISITES TURÍSTIQUES GUIADES, MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA

El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la
proposta següent:
“Mitjançant informe de data 18/04/2017, de la directora de Cultura i informe de
10/05/2017 de la cap de Secció de Promoció de Ciutat, es sol·licita la tramitació d’un
servei d’atenció al públic i la gestió i/o execució del programa d’activitats didàctiques i
de difusió patrimonial i execució del programa de rutes i visites turístiques guiades,
per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 379.480,76
€, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.
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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 910.753,82 euros.
Consta a l’expedient:


Informe del secretari general de data 12/05/2017, respecte de l’adequació dels
plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals
aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector
públic.



Informe de l’interventor de Fons de data 12/05/2017 respecte a l’existència de
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a les corresponents partides del pressupost municipal aprovat per a
la present anualitat i la previsió de la seva existència en els pressuposts que
s’aprovin per als exercicis 2018 i 2019.

Atès el que disposen els arts. 10, 197, 150, 157 a 161 i concordants del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
En ús de les facultats que m’atorga el decret Decret d'Alcaldia núm. 4920/2015, de 15
de juny, de delegació de competències, que subscriu regidor delegat de Serveis
Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació d’un servei d’atenció al públic i la gestió
i/o execució del programa d’activitats didàctiques i de difusió patrimonial i execució
del programa de rutes i visites turístiques guiades, per un import fixat com a màxim
per a l’adjudicació del contracte de fins a 379.480,76 €, IVA no inclòs, pels dos anys
de 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 910.753,82 euros.
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SEGON: Aprovar els plecs de clàusules administratives i condicions tècniques
particulars que regiran la contractació expressada en l’apartat anterior, mitjançant
tramitació ordinària i procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 40 dies naturals, comptats des de
la remissió de l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions.
QUART. Autoritzar la despesa de fins a 459.171,74 euros, desglossats de la següent
manera:

Partida
Exercici 2017
610000/333110/22703
610000/333130/22703
610000/333210/22703
610000/332110/22703
Exercici 2018-2019
610000/333110/22703
610000/333130/22703
610000/338110/22703
610000/333210/22703
610000/332110/22703
Total

Direcció de Cultura
Import

Document comptable

41.599,35€
9.740,50€
72,60€
145,20€

A núm. 36869
A núm. 36870
A núm. 38011
A núm. 38013

211.793,11€
40.250,66€
2.994,76€
290,40€
580,80€
307.467,38€

A_FUT núm. 36873
A_FUT núm. 36877
A_FUT núm. 36920
A_FUT núm. 38156
A_FUT núm. 38159

Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró
Import
Document comptable

Partida
Exercici 2017
CMAC/333110/22703
Exercici 2018-2019
CMAC/333110/22703
Total

Partida
Exercici 2017
330202/432310/22799
Exercici 2018-2019
330202/432310/22799
Total

19.852,32€

A núm. 249

109.120,98€
128.973,30€

A_FUT núm. 252

Direcció de Promoció Econòmica
Import
Document comptable
3.862,32€

A núm. 44868

18.868,74€
22.731,06€

A_FUT núm. 44870
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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 2018 i 2019, a fi de poder atendre
les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades
anualitats”.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

4 DESISTIR DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
VIGILANT I CONTROLADORS D’ACCÉS.
El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la
proposta següent:
“RELACIÓ DE FETS
PRIMER. En sessió de data 13 de març de 2017, la Junta de Govern Local va
acordar adjudicar la contractació dels serveis de vigilant i controladors d’accés a favor
de l’empresa Wakeful, SL, condicionant aquesta adjudicació al fet de que l’empresa
aportés tota la documentació acreditativa de la seva capacitat d’obrar i solvència.
SEGON. Abans de que es notifiqués aquest acord, i, per tant, abans de que es
complís la condició suspensiva que afecta l’acord, s’han posat de manifest dos fets
que no es van tenir en compte en el moment de redactar els plecs de condicions, i
que afecten la validesa del procediment de contractació:
A) A partir de l’entrada en vigor de la Resolució de 5 de maig de 2016, de la Direcció
general d'Ocupació, per la qual es registra i publica l'Acta de l'acord sobre taules
salarials i modificació dels articles 1, 11, 29 i annex III del Conveni col·lectiu estatal
del personal de sales de festa, ball i discoteques, aquest és el conveni aplicable als
controladors d’accés, atès que:
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 S'acorda “ampliar l'àmbit funcional a tots els espectacles públics que es realitzin
tant a l'aire lliure com en espais coberts”; modificant a l’efecte els articles 1, 11,
29 i annex III del Conveni col·lectiu.
 El text modificat de l’art. 1 del Conveni recull dintre del Grup D -Personal de sala i
administratiu- al personal d’admissió i control.
 El text modificat de l’Annex III del conveni defineix els espectacles públics com
“aquells organitzats per tal de congregar al públic en general per presenciar
activitats, representacions o exhibicions d'Arts Escèniques o naturalesa artística,
cultural, d'entreteniment o animació, o participar en atraccions destinades al
mateix fi, tant en espais a l'aire lliure com coberts. S'inclouen també espectacles
de dansa i actuacions d'orquestres i bandes musicals professionals”.
B) En el plec de condicions s’ha inclòs una figura de coordinador, al qual s’atribueixen
funcions que correspondrien a la categoria del director de seguretat regulat en la Llei
de seguretat privada i en el Reglament de seguretat privada; i que posteriorment s’ha
posat de manifest que no s’ajusta a les funcions que realment són necessàries en
l’execució del servei que es contracte.
FONAMENTS DE DRET
L’art. 155 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, regula el desistiment del
procediment d’adjudicació dels contractes, amb les següents condicions:
A) Ha d’acordar-se abans de l’adjudicació. En el present procediment, l’acord
d’adjudicació de data 13/03/2017 no ha adquirit eficàcia, d’acord amb el previst en
l’art. 39 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, atès que estava sotmès a una condició
suspensiva, que no s’ha arribat a complir.

B) Que estigui fonamentat en una infracció no subsanable de les normes de
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. També
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concorre en el present procediment aquest requisit, en els termes exposats en la
relació de fets.
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. Desistir del procediment de contractació del servei de vigilant i controladors
d’accés, atès que s’han posat de manifest la concurrència del fets exposats en la
relació de fets, que fan necessària la redacció d’uns nous plecs de condicions.
SEGON. A conseqüència de l’anterior acord, aprovar les següents operacions
comptables:

Direcció de Cultura
Partida 610000/333310/22701
D/ núm. 47571 per import de 1.731,51 €
A/ núm. 47630 per import de 1.731,51 €
D_FUT/ núm. 47551 per import de 1.731,51 €
A_FUT/ núm. 47746 per import de 1.731,51 €
Partida 610000/334140/22701
D/ núm. 47604 per import de 1.731,51 €
A/ núm. 47749 per import de 1.731,51 €
D_FUT/ núm. 47545 per import de 1.731,51 €
A_FUT/ núm. 47745 per import de 1.731,51 €
Partida 610000/338120/22701
D/ núm. 47562 per import de 26.488,87 €
A/ núm. 47634 per import de 26.488,87 €
D_FUT/ núm. 47555 per import de 26.488,87 €
A_FUT/ núm. 47748 per import de 26.488,87 €
Partida 610000/338110/22701
D/ núm. 47558 per import de 255,55 €
A/ núm. 47639 per import de 255,55 €
D/ núm. 47568 per import de 2.308,68 €
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A/ núm. 47633 per import de 2.308,68 €
D_FUT/ núm. 47553 per import de 3.458,66 €
A_FUT/ núm. 47747 per import de 3.458,66 €
AD_FUT/ núm. 47539 per import de 1.377,65 €
Direcció d’Esports
Partida 620000/341320/22799
D/ núm. 47670 per import de 1.038,91 €
A/ núm. 47677 per import de 1.038,91 €
D_FUT/ núm. 47673 per import de 1.038,91 €
A_FUT/ núm. 47678 per import de 1.038,91 €

Partida 620000/341120/22799
D_FUT/ núm. 47674 per import de 1.535,27 €
A_FUT/ núm. 47675 per import de 1.535,27 €

Direcció de Promoció Econòmica
Llista D C- núm. 1542 per import de -15.485,45 €
Llista A C- núm. 1548 per import de -15.485,45 €
Llista D_FUT C- núm. 1542 per import de -15.485,45 €
Llista A_FUT C- núm. 1542 per import de -15.485,45 €

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

-Equipaments Públics-

5 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DEL NOU CASAL DE LA
GENT GRAN DE LA LLÀNTIA I ADEQUACIÓ DELS LOCALS DEL CARRER LA
BOIXA.
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La Sra. Núria Moreno Romero, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics, presenta la proposta següent:

“Els serveis tècnics del Servei d’Equipaments Municipals de l’Ajuntament de Mataró
han redactat el Projecte Executiu del nou Casal de la gent gran de La Llàntia i
adequació dels local del carrer La Boixa”, amb un pressupost de 287.172,90 EUR,
sense IVA (347.479,21 EUR, IVA inclòs).
El present projecte té per objecte l’adaptació dels locals 1, 2 i 4 de l’edifici a la
normativa vigent que els hi és d’aplicació com a local de pública concurrència en els
que es desenvolupa una activitat recreativa.
El “Projecte Executiu del nou Casal de la gent gran de La Llàntia i adequació dels
local del carrer La Boixa” reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents
del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que
han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

Aquest projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 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, i la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2
d'aquest.

La Regidora Delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics que signa,
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents,
ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el “Projecte Executiu del nou Casal de la gent gran de La
Llàntia i adequació dels local del carrer La Boixa”, amb un pressupost de 287.172,90
EUR, sense IVA (347.479,21 EUR, IVA inclòs).
Segon. Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el
corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i
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reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se’n
cap, esdevindrà aprovada definitivament.
Tercer. Comunicar aquest acord al Servei d’Igualtat i Ciutadania i al Servei de Gestió
Econòmica”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

-Servei d’Espais Públics6

APROVACIÓ INICIAL DEL “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA

JOAN XXIII I ELS CARRERS DE MÈXIC I JOAN MIRÓ”.

La Sra. Núria Moreno Romero, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics, presenta la proposta següent:

“Els serveis tècnics del Servei d’Espais Públics de l’Ajuntament de Mataró amb el
suport tècnic de l’Enginyer de camins, canals i ports, Jordi Sant Millan, han redactat el
Projecte d’urbanització de la plaça Joan XXIII i els carrers de Mèxic i Joan Miró, amb
un pressupost de 338.841,79 EUR, sense IVA (409.998,57 EUR, IVA inclòs).

El present Projecte té per objecte la definició a nivell constructiu i la valoració de les
obres d’urbanització de la plaça Joan XXIII i els carrers perimetrals, carrer Luther
King, carrer Joan Miró, Carrer Mèxic i Carrer dels Músics Cassadó, en la façana de la
plaça.
Es preveu la integració del carrer Luther King en el conjunt de la plaça. L’actuació
prevista millora l’accés al nou espai verd, fent-lo més permeable, tot eliminant els
murs perimetrals i formant una graderia que va recollint varis parterres i diversos
trams d’escales que absorbeixen els desnivells existents. També es preveu modificar
la secció transversal del carrer Joan Miró i la formació d’una secció en plataforma
única, en el tram comprés entre el carrer de Luther King i el carrer de Mèxic.
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El present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del
Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de
contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

El projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 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, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2
d'aquest.

La regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics proposa a la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el “Projecte d’urbanització de la plaça Joan XXIII i els
carrers de Mèxic i Joan Miró” per un pressupost d’execució per contracte de
409.998,57 EUR, IVA inclòs.
Segon. Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el
corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i
reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n
cap, esdevindrà aprovat definitivament.

Tercer. Comunicar aquest acord al Servei de Gestió Econòmica, al Servei de Policia i
al Servei de Mobilitat”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).
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7 APROVACIÓ INICIAL DEL “PROJECTE DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ
DE LA RONDA MIGUEL DE CERVANTES, EN EL TRAM ENTRE LA PLAÇA
D’ALFRED OPISSO I CARDONA I EL CARRER DE FRANCISCO HERRERA”.

La Sra. Núria Moreno Romero, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics, presenta la proposta següent:

“Els serveis tècnics del Servei d’Espais Públics de l’Ajuntament de Mataró han
redactat el Projecte de millora de la urbanització de la Ronda Miguel de Cervantes en
el tram entre la Plaça d’Alfred Opisso i Cardona i el carrer de Francisco Herrera, amb
un pressupost de 462.809,92 EUR, sense IVA (560.000 EUR, IVA inclòs).

El present Projecte té per objecte definir i valorar les obres de millora de la
urbanització en aquest tram.
L’objectiu de l’actuació és recuperar una via urbana per a la millora de la qualitat de
vida de les persones, amb la construcció de noves voreres i nous espais que faran
possible la utilització com a passeig i espai relacional d’una de les principals artèries
denses de l’àrea.
El projecte contempla la creació d’un passeig per a vianants per la banda de la Ronda
del marge de la Riera de Sant Simó, que connecti aquesta via amb el front marítim de
la ciutat.

Amb aquesta finalitat, es proposa la reordenació geomètrica de la via per permetre
l’ampliació de voreres, l’eliminació de barres arquitectòniques, la millora de la
il·luminació,

la

col·locació

d’arbrat

i

mobiliari

urbà,

la

reordenació

dels

estacionaments, les zones de càrrega i descàrrega i la creació d’espais de reciclatge.

El present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del
Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de
contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.
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El projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 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, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2
d'aquest.

La regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics proposa a la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el “Projecte de millora de la urbanització de la Ronda
Miguel de Cervantes en el tram entre la Plaça d’Alfred Opisso i Cardona i el carrer de
Francisco Herrera, per un pressupost d’execució per contracte de 560.000 EUR, IVA
inclòs.

Segon. Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el
corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i
reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n
cap, esdevindrà aprovat definitivament.

Tercer. Comunicar aquest acord al Servei de Gestió Econòmica, al Servei de Policia i
al Servei de Mobilitat.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

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