Data de publicació: 16/02/2016

ACTA NÚM. 19/2015- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 23 DE NOVEMBRE DE 2015.
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el vint-i-tres de novembre de dos mil quinze, 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:
En David Bote Paz
En Joaquim Fernàndez i Oller
Na Núria Moreno Romero
Na Núria Calpe i Marquet
En Juan Manuel Vinzo Gil
En Juan Carlos Jerez Antequera

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

Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el
novembre de 2015

2

DESPATX OFICIAL

9 de

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei d’Ingressos3

Interposar recurs d’apel·lació contra la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 14 de Barcelona (recurs núm. 481/2014-AA), que estima el recurs presentat per
ORANGE ESPAGNE, SAU contra la liquidació del primer trimestre de 2014 de la taxa
pels aprofitaments especials del domini públic local (telefonia fixa).

1

-Servei de Compres i Contractacions4

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació del subministrament de material pirotècnic, mitjançant procediment obert
no subjecte a regulació harmonitzada.

5

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació de la renovació de la infraestructura d’emmagatzematge d’aplicacions i
serveis TIC crítics de l’Ajuntament de Mataró, mitjançant procediment obert no
subjecte a regulació harmonitzada.

6

Aprovar l’adjudicació del servei de vigilància de la salut per la plantilla de l’Ajuntament
de Mataró
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

7

Acceptació de la subvenció de 242.277,60 euros atorgada pel Servei d’Ocupació de
Catalunya en relació al Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació
d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció destinades a administracions locals.”
(Ordre EMO/244/2015 de 29 de juliol

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 9 de novembre de
2015.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

2 – En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.
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CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei d’Ingressos3

INTERPOSAR RECURS D’APEL·LACIÓ CONTRA LA SENTÈNCIA DEL

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 14 DE BARCELONA (RECURS
NÚM. 481/2014-AA), QUE ESTIMA EL RECURS PRESENTAT PER ORANGE
ESPAGNE, SAU CONTRA LA LIQUIDACIÓ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2014
DE LA TAXA PELS APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
(TELEFONIA FIXA).
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“En data 28 d’octubre de 2015 el Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de
Barcelona va dictar sentència (recurs núm. 481/2014-AA) en virtut de la qual va estimar
el recurs presentat per Orange Espagne, SAU contra la liquidació número 3867394, de
5.525,46 euros, relativa a la taxa pels aprofitaments especials del domini públic local
a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general,
servei de telefonia fixa (primer trimestre de l’exercici 2014). La recurrent també
impugna indirectament l’ordenança fiscal reguladora de la taxa en què es fonamenta
la liquidació present.
La sentència estima el recurs presentat per la recurrent i anul·la la liquidació tributària
esmentada, decisió que perjudica els interessos municipals.
L'Ajuntament de Mataró està disconforme amb els fets i els fonaments jurídics
esgrimits en aquesta resolució de manera que, de conformitat amb el que disposen
l'art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i
l’article 81 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa i, vist l’article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa i, en virtut de les competències delegades a la
3

Junta de Govern Local per la resolució de l’Alcaldia de data 3 de juliol de 2015,
proposo els següents ACORDS:
Primer.- Interposar recurs d’apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, contra la sentència de data 28 d’octubre de 2015 del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 14 de Barcelona (recurs núm. 481/2014-AA).
Segon.- Designar per a la representació i defensa de l’Ajuntament el procuradors
dels tribunals, el senyor Àngel Quemada Cuatrecasas i el lletrat dels Serveis Jurídics
de l’Ajuntament de Mataró, el senyor Artur Ridaura García.
Tercer.- Comunicar el present acord al Jutjat.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

-Servei de Compres i Contractacions4

APROVACIÓ

TÈCNIQUES

DEL

PLEC

PARTICULARS

DE

QUE

CLÀUSULES
REGIRÀ

LA

ADMINISTRATIVES
CONTRACTACIÓ

I

DEL

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PIROTÈCNIC, MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Mitjançant informe de data 19/10/2015, la directora de la Direcció de Cultura,
sol·licita la contractació del subministrament de material pirotècnic, amb un import
fixat com a màxim per a l’adjudicació dels diferents lots de:
-

Lot 1. Carretilles, sortidors i il·luminacions: 57.009,44 €, IVA no inclòs.

-

Lot 2. Bengales de lluïment i torxes: 16.429,90€, IVA no inclòs.

-

Lot 3. Bateries, cascades, traques, voladors i trons: 4.226,58€, IVA no inclòs.
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A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de possibles modificacions contemplades en la clàusula setena del plec administratiu,
el valor estimat del contracte és de 166.541,94 euros.
Consta a l’expedient:
Informe del secretari general de data 09/11/2015, 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 09/11/2015 respecte a la previsió de la seva
existència en els pressupostos que s’aprovin per l’exercici 2016, 2017 i 2018.
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 material pirotècnic
per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació dels diferents lots de:
-

Lot 1. Carretilles, sortidors i il·luminacions: 57.009,44 €, IVA no inclòs.

-

Lot 2. Bengales de lluïment i torxes: 16.429,90€, IVA no inclòs.

-

Lot 3. Bateries, cascades, traques, voladors i trons: 4.226,58€, IVA no inclòs.

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de possibles modificacions contemplades en la clàusula vint-i-dosena del plec
administratiu, el valor estimat del contracte és de 166.541,94 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.
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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 93.975,78 euros, a càrrec de les corresponents
partides del pressupost municipal que s’aprovin per als exercicis 2016, 2017 i 2018
(operació comptable APOS núm. 5008).
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 per l’exercici 2016, 2017 i 2018 a
fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

5

Unanimitat. (6).

APROVACIÓ

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LA
RENOVACIÓ

DE

LA

INFRAESTRUCTURA

D’EMMAGATZEMATGE

D’APLICACIONS I SERVEIS TIC CRÍTICS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ,
MITJANÇANT

PROCEDIMENT

OBERT

NO

SUBJECTE

A

REGULACIÓ

HARMONITZADA.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Mitjançant informe de data 05/11/2015, el cap del Servei de Sistemes d’Informació i
Telecomunicacions, sol·licita la contractació de la renovació de la infraestructura
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d’emmagatzematge d’aplicacions i serveis TIC crítics de l’Ajuntament de Mataró, amb
un import fixat com a màxim per a l’adjudicació de 144.628,10 euros, IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de possibles modificacions contemplades en la clàusula setena del plec administratiu,
el valor estimat del contracte és de 159.090,91 euros.
Consta a l’expedient:
Informe del secretari general de data 13/11/2015, 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 13/11/2015 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 300600/92032Z/62600 del pressupost municipal que
s’aprovi per a l’exercici 2016.
Atès el que disposen els arts. 12, 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 de la renovació de la infraestructura
d’emmagatzematge d’aplicacions i serveis TIC crítics de l’Ajuntament de Mataró, amb
un import fixat com a màxim per a l’adjudicació de 144.628,10 euros, IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de possibles modificacions contemplades en la clàusula setena del plec administratiu,
el valor estimat del contracte és de 159.090,91 euros.
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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 144.628,10 euros més 30.371,90 euros, en total
175.000 euros. a càrrec de la partida 300600/92032Z/62600 del pressupost municipal
que s’aprovin per a l’exercici 2016 (operació comptable APOS núm. 125896).
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 a la partida
300600/92032Z/62600 del pressupost municipal que s’aprovi per a l’exercici 2016 a fi de
poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

6

Unanimitat. (6).

APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT

PER LA PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT 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 vigilància de la salut per la plantilla de
l’Ajuntament de Mataró, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació
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harmonitzada, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de
fins a 82.251,24 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicials.
Mitjançant informe de data 30 d’octubre de 2015, el coordinador tècnic de Prevenció,
va procedir a la valoració dels criteris de valoració que depenen d’un judici de valor, i
per informe de 13 de novembre de 2015, va procedir a la valoració de l’oferta
econòmica, tot quedant classificada en primer lloc l’empresa ICESE Prevención, SL,
en presentar la proposta econòmicament més avantatjosa. S’adjunta còpia d’ambdós
informes.
Es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses
derivades de la presentat contractació a la partida 320000/920220/16008 dels
pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2016 i 2017.
D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants de 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 a l’empresa ICESE Prevención, SL, de vigilància de la salut per la
plantilla de l’Ajuntament de Mataró, d’acord amb les condicions i preus oferts en la
seva proposició.
Segon. 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:
a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de
l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 3.400,00 euros,
corresponent al 5% del preu d’adjudicació.
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b) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta.
Constituïda la garantia i transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de la remissió
de la notificació d’aquesta adjudicació, l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini
de 10 dies per formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Tercer. 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 93,05 euros,
per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.
Quart. Disposar a favor de l’empresa ICESE Prevención, SL, l’import de 68.000,02
euros, a càrrec de la partida 32000/920220/16008 dels pressupostos municipals que
s’aprovin per als exercicis 2016 i 2017 (operació comptable DPOS núm. 132654).
Cinquè. 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 expressades anualitats.
Sisè. Autoritzar l’operació comptable inversa APOS/ núm. 132655 per import de
17.999,98 €, a càrrec de la partida 32000/920220/16008 dels pressupostos
municipals que s’aprovin per als exercicis 2016 i 2017.
Setè. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).
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DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
7

ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE 242.277,60 EUROS ATORGADA

PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA EN RELACIÓ AL PROGRAMA
TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR
BENEFICIÀRIES

DE

LA

RENDA

MÍNIMA

D’INSERCIÓ

DESTINADES

A

ADMINISTRACIONS LOCALS.” (ORDRE EMO/244/2015 DE 29 DE JULIOL

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“L’Ajuntament de Mataró va presentar sol·licitud de subvenció per un import total de
242.277,60 euros d’acord amb l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, (DOGC 6929
de 6 d’agost), per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur
beneficiàries de la renda mínima d’inserció destinades a administracions locals, i
s’obre la convocatòria per a l’any 2015.
Per resolució de la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya de 4 de novembre
de 2015 s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció de 242.277,60 euros.
D’acord amb les disposicions de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de
Règim Local (reformada per la Ley 57/2003, de 16 de desembre, de “medidas para la
modernización del gobierno local” ), el Real Decret 781/86, de 18 d'abril, que aprova
el Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local, la Llei 8/1987,
de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i el Decret 179/1995, de 13 de
juny, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’aprova el Reglament

d’obres,

activitats i serveis dels ens locals (ROAS), així com els articles 28.4 i 18.A.2 de les
Bases d’execució del Pressupost municipal vigent.
D’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, que n’aprova el Reglament.
Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
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las Bases de Régimen Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de disposicions legals,
i en virtut de les competències delegades per Decret d’Alcaldia de data 3 de juliol de
2015, a la Junta de Govern Local.
El Regidor delegat de Serveis Centrals, previ dictamen de la Comissió Informativa
Municipal de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica, proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció del següent ACORD:
Acceptar la subvenció de 242.277,60 euros atorgada per resolució de la directora del
Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya de data 4 de
novembre de 2015, relativa a l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, (DOGC 6929 de
6 d’agost), per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur
beneficiàries de la renda mínima d’inserció destinades a administracions locals, i
s’obre la convocatòria per a l’any 2015, destinats a finançar les actuacions següents:

Expedient

Nom

2015/PRMI/SPO/0039/EX01

Manteniment dels equipaments i els
edificis públics
Suport a la millora de l’atenció a la
ciutadania
Formació
TOTAL

2015/PRMI/SPO/0039/EX02
2015/PRMI/SPO/0039/AF01

Contractes

Import

20

160.977,60
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78.600,00
2.700,00
242.277,60

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

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