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ACTA NÚM. 10/2018- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 22 DE MAIG DE 2018.
=================================================================

A la ciutat de Mataró, el vint-i-dos de maig de dos mil divuit, a 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:
En David Bote Paz
Juan Carlos Jerez Antequera
Miquel Angel Vadell Torres
M. Luisa Merchán Cienfuegos

Alcalde
3r. Tinent d’Alcalde
4t. Tinent d’Alcalde
5na. Tinent d’Alcalde

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

Excusen la seva assistència
2n. Tinent d’Alcalde

Juan Manuel vinzo Gil

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 les Actes de la sessió ordinària que tingué lloc el
7/05/2018 i de la sessió Extraodinària que tinguè lloc el 14/05/2018 .
2 DESPATX OFICIAL

CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
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-Servei de Gestió Econòmica3 Donar compte de la proposta d’aprovació de l’avantprojecte d’expedient de
modificació de crèdit del Pressupost municipal i de les seves bases d’execució per
l’exercici 2018.
-Servei de Compres i Contractacions4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran
la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada,
dels serveis de telecomunicacions per l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró
SA, Promocions Urbanístiques de Mataró SA, Mataró Audiovisual, Consorci Museu
d’Art Contemporani de Mataró, Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme i
Fundació Unió de Cooperadors
per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 702.606,93 euros, IVA no inclòs.
5 Continuïtat en la prestació del servei de conservació i manteniment de zones
verdes.
6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran
la contractació, mitjançant procediment obert subjecte, del servei de monitoratge
per al suport a l’estudi, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 76.974,50 euros, exempts d’ IVA,
CIM DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
-Servei d’Espais Públics7 Aprovació inicial del “Projecte del clavegueram del carrer Catalunya”. Import:
410.101,86 euros (IVA inclòs).

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

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (4).

2 – En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.
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CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Gestió Econòmica3

DONAR

COMPTE

L’AVANTPROJECTE

DE

LA

D’EXPEDIENT

PROPOSTA
DE

D’APROVACIÓ

MODIFICACIÓ

DE

CRÈDIT

DE
DEL

PRESSUPOST MUNICIPAL I DE LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ PER
L’EXERCICI 2018.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, dóna compte de la proposta següent:
“Relació de fets
La present modificació respon a:


L’aplicació de part del romanent de tresoreria disponible per a despeses
generals de 31/12/2017 d’import 1.397.810,12 € procedent de l’Ajuntament de
Mataró i 30.000€ procedent del Consorci Xarxa Transversal d’Activitats
Culturals, d’acord amb el regulat a la llei orgànica d’estabilitat pressupostària
2/2012 amb destí a reduir l’endeutament net.



L’adequació del crèdit previst de 500.000€ per als pressupostos participatius
als destins decidits.



L’augment de crèdit pressupostari per majors o noves necessitats de despesa
en aquest exercici:
- per import de 576.915 € finançades amb baixes per anul·lació del crèdit
pressupostari destinat a despeses financeres que s'estimen reductibles
donat que els tipus d’interès es preveuen inferiors als considerats a l’hora
de confeccionar el pressupost inicial
- per import de 928.736,69€ finançades amb baixes o anul·lacions de crèdits
pressupostaris sense pertorbació del servei al que anaven destinats.



L’habilitació de crèdit pressupostari per a nous projectes d’inversió o ampliarne els existents per import de 1.427.810,12 €. El pressupost 2018 actual de
l’Ajuntament de Mataró presenta en el capítol 9 d’ingressos un import de
12.119.970,37€ que es preveu ampliar per 1.427.810,12€ amb noves
operacions d’endeutament.



La modificació de bases d’execució per afegir o modificar subvencions
nominatives i afegir aspectes que regulen la gestió pressupostària.

D’acord amb el què s’ha indicat, el Govern Municipal ha decidit que s’incoï el present
expedient de modificació de crèdit i de les bases d’execució del pressupost de
l’exercici 2018.

3

Data de publicació: 22/05/2018

Fonaments de dret


Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març.



Articles 34 a 38 de l’R.D. 500/1990.



Bases d’execució del pressupost municipal.



Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.



RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local.



DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.



Resolució d’Alcaldia de data 6 d’octubre de 2017 de delegació de competències
al regidor delegat de Serveis Centrals.

En virtut de tot això, PROPOSO:
Aprovar l’avantprojecte d’expedient de modificació de crèdit del pressupost municipal
de l’exercici 2018, consistent en:
1. Suplement de crèdit i crèdit extraordinari, segons es detalla en l’annex 1.
2. Modificació de bases d’execució segons es detalla en l’annex 2.

Es donen per assabentats

-Servei de Compres i Contractacions-
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APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES

PARTICULARS

QUE

REGIRAN

LA

CONTRACTACIÓ,

MITJANÇANT

PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, DELS
SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS PER L’AJUNTAMENT DE MATARÓ,
AIGÜES DE MATARÓ SA, PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ SA,
MATARÓ AUDIOVISUAL, CONSORCI MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE
MATARÓ, FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME I FUNDACIÓ UNIÓ
DE COOPERADORS

PER UN IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A

L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 702.606,93 EUROS, IVA NO
INCLÒS.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
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“1. Mitjançant informe de data 11/05/2018, la coordinadora de Compres sol·licita la
contractació dels serveis de telecomunicacions per l’Ajuntament de Mataró, Aigües de
Mataró SA, Promocions Urbanístiques de Mataró SA, Mataró Audiovisual, Consorci
Museu d’ Art Contemporani de Mataró, Fundació TecnoCampus Mataró Maresme i
Fundació Unió de Cooperadors per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació
del contracte de fins a 702.606,93 euros, IVA no inclòs, pels dos anys inicials de
durada inicial del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat
de pròrroga , el valor estimat del contracte és de 1.405.213,86 euros.
2. Consta a l’expedient:
 Informe del secretari general de data 11/05/2018, 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 11/05/2018 respecte a l’existència de
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a les partides del pressupost municipal aprovat per al 2018, i la
previsió d’existència de crèdit en els pressupostos que s’aprovin per als exercicis
2019 i 2020.
3. Atès el que disposen els arts. 17, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017 de 6
d’octubre, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis
Centrals, Seguretat i Bon Govern, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació dels serveis de telecomunicacions per
l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Promocions Urbanístiques de Mataró
SA, Mataró Audiovisual, Consorci Museu d’ Art Contemporani de Mataró, Fundació
TecnoCampus Mataró-Mareme i Fundació Unió de Cooperadors, per un import fixat
com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 702.606,93 euros, IVA no
inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat
de pròrroga , el valor estimat del contracte és de 1.405.213,86 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 30 dies naturals, comptats des de
l’enviament de l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions.
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QUART .Atendre la despesa de fins a 702.606,93
€ més
concepte d’IVA, en total 850.154,38 €, de la següent manera:

147.547,45

€ en

468.353.89 €, IVA inclòs, a càrrec del pressupost de l’Ajuntament de Mataró
Exercici 2018: 58.544,24 euros ( llista de documents A núm. 2397 )
Exercicis 2019 i 2020: 409.809,65 euros (llista de documents AFUT núm. 2405 )
381.800,49 €, IVA inclòs, a càrrec dels pressupostos de les empreses Aigües de
Mataró SA, Promocions Urbanístiques de Mataró SA, Fundació TecnoCampus
Mataró-Maresme, Mataró Audiovisual, Consorci Museu d’ Art Contemporani de
Mataró i Fundació Unió de Cooperadors.
CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, 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 per als exercicis 2019 i 2020, a fi
de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (4).

5 CONTINUÏTAT EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I
MANTENIMENT DE ZONES VERDES.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:

“Relació de fets
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 30/01/2014 es va adjudicar del
servei de conservació i manteniment de zones verdes del municipi de Mataró, a favor
de l’empresa “Fomento de Construcciones y Contratas SA” per un import de
825.508,28 €, IVA exclòs.
2. Tot i que aquest contracte tenia una durada prevista fins juliol de 2018, s’han
esgotat les possibilitats de modificació previstes en el plec, per la qual cosa, d’acord
amb el que disposa l’art. 105 del Reial decret legislatiu 3/2011, ha de resoldre’s el
contracte, per la qual cosa en data 26 de febrer s’ha inicial un nou procediment de
licitació.
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3. Per informe de data 10 d’abril de 2018, la tècnica de la Secció de Jardineria
exposa que resulta necessari realitzar treballs de manteniment de zones verdes que
no es poden ajornar, ja que es realitzen amb més intensitat durant la primavera i
l’estiu, donades les condicions climatològiques.
6. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la
present contractació a la partida 710102/171130/21000 del pressupost municipal
aprovat per a la present anualitat 2018.

Fonaments de dret
1. L’art. 67 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, estableix com un dels serveis mínims
que han de prestar els municipis amb població superior a 5.000 habitants els parcs
públics.
2. L’art. 235 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de
Catalunya, recull com una de les obligacions dels adjudicataris de contractes de
gestió de serveis públics que en cas d’extinció normal del contracte, el contractista ha
de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la gestió.
3. Atès que la despesa prevista supera els 60.000,00 euros, IVA inclòs, és òrgan
competent per a la seva aprovació la Junta de Govern Local, d’acord amb el que
disposen els articles 18 i 19 de les Bases d’execució del pressupost.
En ús de les facultats atorgades, qui subscriu, regidor delegat de Serveis Centrals,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Requerir l’empresa “Fomento de Construcciones y Contratas SA”,
adjudicatària del contracte del servei de conservació i manteniment de zones verdes,
perquè continuïn prestant el servei fins que quedi definitivament resolt el nou
procediment d’adjudicació, en les mateixes condicions que regeixen actualment.
SEGON. Autoritzar i disposar a favor de “Fomento de Construcciones y Contratas
SA”, l’import de 81.000,00 € euros IVA inclòs, a càrrec de la partida
710102/171130/21000 del pressupost municipal aprovat pel present exercici
(operació AD núm. 34947)”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (4).
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6 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES
PARTICULARS

QUE

REGIRAN

LA

CONTRACTACIÓ,

MITJANÇANT

PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE, DEL SERVEI DE MONITORATGE PER AL
SUPORT A L’ESTUDI, PER UN IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 76.974,50 EUROS, EXEMPTS D’
IVA.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“Per informe de data 14/02/2018, la Direcció d’Ensenyament sol·licita la tramitació de
la contractació del servei de monitoratge per al suport a l’estudi, per un import fixat
com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 76.974,50 euros, exempts
d’IVA, per a l’any escolar de durada inicial del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per dos cursos addicionals i les possibles modificacions contemplades en
el plec, el valor estimat del contracte és de 246.318,40 euros.
Consta a l’expedient:
 Informe del secretari general de data 10/05/2018, 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 10/05/2018 respecte a la previsió
d’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de
la present contractació a la partida 850103/325010/22707 del pressupost
municipal que s’aprovi per l’exercici 2018.
3. Atès el que disposen els arts. 17, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017 de 6
d’octubre, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis
Centrals, Seguretat i Bon Govern, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
PRIMER: Iniciar l’expedient del servei de monitoratge per al suport a l’estudi, per un
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 76.974,50 euros,
exempts d’IVA, per a l’any escolar de durada inicial del contracte.
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A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per dos cursos addicionals i les possibles modificacions contemplades en
el plec, el valor estimat del contracte és de 246.318,40 euros.
SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació
ordinària i procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada.
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. Autoritzar la despesa de fins a 76.974,00 euros, exempts d’IVA, a càrrec de
la partida 850103/325010/22707 del pressupost municipal, desglossat de la manera
següent:



Exercici 2018: Import de 4.496,00€ (document comptable A núm. 25782).
Exercici 2019: Import de 72.478,50€ (document comptable A_FUT núm.
29303).

CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, 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 per als exercicis 2019, a fi de
poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats”.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (4).

CIM DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
-Servei d’Espais Públics7 APROVACIÓ INICIAL DEL “PROJECTE DEL CLAVEGUERAM DEL CARRER
CATALUNYA”. IMPORT: 410.101,86 EUROS (IVA INCLÒS).
Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais
Equipaments Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

Públics,

“La societat privada municipal Aigües de Mataró, S.A. ha presentat a l’Ajuntament de
Mataró per a la seva aprovació el “Projecte del clavegueram del carrer Catalunya”.
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L’objecte del projecte és definir i valorar el conjunt d’obres necessàries per a la
renovació de la xarxa del clavegueram i la reurbanització del carrer Catalunya seguint
els criteris del seu Pla Director del clavegueram i realitzar la reurbanització del carrer
seguint els criteris establerts per l’Ajuntament de Mataró.
El projecte té un pressupost d’execució material de 284.812,74 euros, i un pressupost
d’execució per contracte de 410.101,86 euros (incloses les despeses generals del
13%, el benefici industrial del 6% i l’IVA del 21%).
El termini previst d’execució de les obres és de 16 setmanes.
L’enginyer municipal del Servei d’Espais Públics, en data 24 d’abril de 2018, ha
informat que no hi ha cap inconvenient d'ordre tècnic que impedeixi l'aprovació inicial
d'aquest projecte i fixa les condicions que s'han de tenir en compte a l'hora d'executar
les obres.
La documentació del projecte està complerta i s’ajusta a l’establert en l’article 24 i
següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS) sobre el contingut dels
projectes d’obres locals ordinàries.
S'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del ROAS, sobre l'examen previ dels
projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis
tècnics municipals.
Aquest projecte també compleix amb les prescripcions previstes en el Reglament de
la Llei d’Urbanisme de Catalunya pel que fa al contingut dels projectes que es
refereixen a projectes d’urbanització i amb la normativa de supressió de barreres
arquitectòniques.
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 la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2
d'aquest.
L’article 2n dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de
Mataró, S.A., assenyala com a objecte de la societat la competència per executar
obres en l'àmbit de les infraestructures urbanes.
El regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments Municipals i Sostenibilitat
proposa a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el “Projecte del clavegueram del carrer Catalunya”, que té
per objecte del projecte definir i valorar el conjunt d’obres necessàries per a la
renovació de la xarxa del clavegueram i la reurbanització del carrer Catalunya seguint
els criteris del seu Pla Director del clavegueram i realitzar la reurbanització del carrer
seguint els criteris establerts per l’Ajuntament de Mataró. Aquest projecte té un
pressupost d’execució material de 284.812,74 euros, i un pressupost d’execució per
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contracte de 410.101,86 euros (incloses les despeses generals del 13%, el benefici
industrial del 6% i l’IVA del 21%).
Segon. Sotmetre l’esmentat projecte, amb tota la seva documentació, a informació
pública pel termini de 30 dies, segons s’especifica 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 l'article 37 del ROAS, termini durant el qual es podran
presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents, i donar-lo per
aprovat definitivament en el supòsit que no es presentin reclamacions dins de
l’esmentat termini.
Tercer. En base al que disposa l’article 2n dels estatuts fundacionals de la societat
privada municipal Aigües de Mataró, S.A., autoritzar l’execució de les obres a Aigües
de Mataró, S.A., sota les condicions fixades per l’enginyer municipal en el seu informe
de data 24 d’abril de 2018.
Quart.- Comunicar els anteriors acords al gerent de la societat privada municipal
Aigües de Mataró, S.A. i als serveis municipals de Mobilitat i Gestió Econòmica als
efectes oportuns”.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 3
Abstencions:

1 (Alcalde)

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a 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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