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ACTA NÚM.  7/2018- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 24 D’ABRIL DE  2018. 

================================================================= 

 

A la ciutat de Mataró, el vint-i-quatre d’abril de dos mil divuit, a les dues 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           Alcalde 
Núria Moreno Romero    1ra.  Tinent d’Alcalde 
Juan Carlos Jerez Antequera   3r.    Tinent d’Alcalde 
Miquel Angel Vadell Torres   4t.    Tinent d’Alcalde 
M. Luisa Merchán Cienfuegos   5na. Tinent d’Alcalde 

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

 

Excusen la seva assistència  

 

Juan Manuel vinzo Gil    2n.   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 9 d’abril de 2018.   

 

 

2 DESPATX OFICIAL  

 

 

 

 CIM  DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 

    

 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS   
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 -Servei de Compres i Contractacions- 

 

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la 

contractació, amb cofinançament del Programa Operatiu FEDER d’Inversió en Creixement 

i Ocupació de Catalunya 2014-2020, de les obres del projecte bàsic i executiu de reforma de 

l’edifici del Cafè Nou, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de 

fins a 1.639.999,38 euros, IVA no inclòs. 

 

4 Rectificació dels plecs de clàusules administratives particulars del servei de conservació i 

manteniment de zones verdes al municipi de Mataró. 

  

5 Aprovació de la modificació del  Conveni de col.laboració amb els Ajuntaments de 

Barcelona, Gavà, Girona, Granollers,  Premià de Mar i Terrassa   per a la  contractació 

conjunta d’ una plataforma  de contractació electrònica.  

 

6 Declarar deserts els lots 2, 4, 5 i 6, i adjudicació dels lots 1 i 3 de la contractació del servei 

de tractament de residus de les deixalleries.  

 

7 Adjudicar a l’empresa ARTE SEGURIDAD, SL el contracte  del serveis de seguretat 

privada, per donar cobertura en matèria de seguretat a l’organització de les activitats de 

l’Ajuntament de Mataró. 

 

8 Adjudicar la contractació del serveis de control d’accés, per donar cobertura en matèria de 

seguretat a l’organització de les activitats de l’Ajuntament de Mataró a favor de l’empresa 

WAKEFUL SL. 

 

  

 PRECS I PREGUNTES 

 

 

 Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública. 

 

 

 

 ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 

 

 

 -Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic- 

 

9 Aprovar la imposició de sancions a D.S.B per la comissió d’una infracció molt greu en 

materia de gossos considerats potencialment perillosos.  

 

 

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  9 d’abril de 2018. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

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

 

 

CIM  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, AMB COFINANÇAMENT 

DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER D’INVERSIÓ EN CREIXEMENT I 

OCUPACIÓ DE CATALUNYA 2014-2020, DE LES OBRES DEL PROJECTE BÀSIC 

I EXECUTIU DE REFORMA DE L’EDIFICI DEL CAFÈ NOU, PER UN IMPORT 

FIXAT COM A MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 

1.639.999,38 EUROS, IVA NO INCLÒS. 

 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 
“Mitjançant informe de data 16/03/2018, la cap del Servei d’Equipaments Municipals 
sol·licita la tramitació de la contractació, amb cofinançament del Programa Operatiu 
FEDER d’Inversió en Creixement i Ocupació de Catalunya 2014-2020, de les obres 
del projecte bàsic i executiu de reforma de l’edifici del Cafè Nou, per un import fixat 
com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 1.639.999,38 euros, IVA no 
inclòs, per la durada del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la no 
possibilitat de pròrroga i les possibles modificacions contemplades el plec de 
clàusules administratives, el valor estimat del contracte és de 1.967.999,26 euros 
 
Consta a l’expedient: 
 

 Informe del secretari general de data 10/04/2018, 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 10/04/2018 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 2019 i 2020. 
 

Atès el que disposen els arts. 14, 146, 156 a 158 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 Decret d'Alcaldia núm. 8832/2017, de 6 
d’octubre, 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, amb cofinançament del Programa 
Operatiu FEDER d’Inversió en Creixement i Ocupació de Catalunya 2014-2020, de 
les obres del projecte bàsic i executiu de reforma de l’edifici del Cafè Nou, per un 
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 1.639.999,38 
euros, IVA no inclòs, per la durada del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la no 
possibilitat de pròrroga i les possibles modificacions contemplades el plec de 
clàusules administratives, el valor estimat del contracte és de 1.967.999,26 euros 
 
SEGON: Aprovar els plecs de clàusules administratives i condicions tècniques 
particulars que regiran l’acord marc 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 26 dies naturals, comptats a partir 
de l’endemà de la publicació de la licitació en el perfil del contractant, per a la 
presentació de proposicions. 
 
QUART. Autoritzar la despesa de fins a 1.639.999,38 euros més 344.399,87 euros en 
concepte d’IVA, en total 1.984.399,25 euros, de la següent manera: 
 

- Exercici 2018: 432.856,52 € (document comptable A núm. 23224). 
- Exercicis 2019 i 2020: 1.551.542,73 € (document comptable A_FUT núm. 

23226). 
 
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 del pressupost municipal que s’aprovin per als exercici 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. (5). 
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4 RECTIFICACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

PARTICULARS DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE ZONES 

VERDES AL MUNICIPI DE MATARÓ. 

 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 

1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2018, es va 
convocar licitació del servei de conservació i manteniment de zones verdes del 
municipi de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte 
de fins a 1.157.681,04€, IVA no inclòs, pels quatre anys de durada del contracte. 
 
2. S’ha posat de manifest que hi ha un error en la fórmula dels criteris de valoració de 
l’oferta econòmica i en el redactat de la consideració d’oferta anormal o 
desproporcionada, per la qual cosa és convenient aprovar una modificació dels plecs 
i deixar sense efecte el termini de presentació d’ofertes atorgat, per tal de no 
perjudicar els interessos dels possibles licitadors. 
 
3. Cal rectificar les clàusules divuitena i dinovena dels plecs de clàusules 
administratives particulars aprovats per acord de la Junta de Govern Local de 26 de 
febrer de 2018. 
 
4. En data 06/04/2018 es va suspendre el termini de presentació d’ofertes.  
 
5. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, per la que s’aprova la Llei del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix la 
possibilitat de les Administracions públiques de rectificar en qualsevol moment els 
errors materials, de fet o aritmètics continguts en els seus actes, d’ofici o a instància 
de part. 
 
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. 8832/2017, de 6 
d’octubre, de delegació de competències, qui subscriu regidor delegat de Serveis 
Centrals,  PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 
PRIMER. Rectificar les clàusules divuitena i dinovena els plecs de clàusules 
administratives particulars aprovats per acord de la Junta de Govern Local de 9 de 
novembre de 2018, que queden de la manera següent: 
“ 
Divuitena. Criteris d’adjudicació 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició 
econòmicament més avantatjosa seran (fins a un màxim de 100 punts), de forma 



 

 

Data de publicació: 17/01/2019 

 6 

decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per 
a cadascun d’ells: 
 
A) Criteris econòmics: Fins a 75 punts. 
 
De l’oferta econòmica per la prestació del servei es restarà l’import de les millores 
ofertes, i l’import resultant serà el que es prengui de base per atorgar la puntuació, 
cosa que es realitzarà mitjançant l’aplicació de la fórmula següent: 
 
Puntuació= (oferta econòmica més baixa / oferta que es valora) x 75. 
 
Es tindran en compte dos decimals. 
 
Es consideraran ofertes anormals o desproporcionades aquelles que suposin una 
baixa de més del 10% respecte dels preus de referència (abans de restar les 
millores), així com aquelles ofertes on els salaris estiguin per sota del Conveni 
col·lectiu aplicable. 
 
 
B) Proposta d’execució del servei: Fins a 25 punts, estructurada de la manera 

següent: 
 

a) Proposta d’organització del servei, estructura de funcionament del personal i 
organització diària de funcionament: Fins a 10 punts. 

  
b) Dedicació del tècnic responsable del servei: Fins a 5 punts, d’acord amb el 

següent distribució: 
 
- Si la dedicació és del 100%: s’atorgaran 5 punts i la resta de valors de dedicació es 

valoraran proporcionalment. 

 
c) Planificació de feines en el temps (empreses que aportin documentació gràfica 

de les planificacions): Fins a 5 punts. 
 
d) Resposta de l’empresa en cas d’emergència: Fins a 2,5 punts. 
 
e) Pla d’autocontrol de qualitat de les tasques de manteniment: Fins a 2,5 punts. 

 
 
Dinovena. Proposicions anormals o desproporcionades    
 
En relació al preu ofert, es considerarà que l'oferta conté valors anormals o 
desproporcionats aquelles que suposin una baixa de més del 10% respecte dels 
preus de referència (abans de restar les millores), així com aquelles ofertes on els 
salaris estiguin per sota del Conveni col·lectiu aplicable. 
 
En relació a la resta de criteris, es considerarà que l'oferta conté valors anormals o 
desproporcionats quan justificadament s’apreciï que la proposició no pot ser 
complerta en els termes oferts.” 
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SEGON. Ampliar el termini per a la presentació d’ofertes 30 dies naturals, fins a les 
14.00 hores, comptats a partir de la data de la remissió de l’anunci de modificació al 
DOUE”. 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

5 APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL  CONVENI DE COL.LABORACIÓ 

AMB ELS AJUNTAMENTS DE BARCELONA, GAVÀ, GIRONA, GRANOLLERS,  

PREMIÀ DE MAR I TERRASSA   PER A LA  CONTRACTACIÓ CONJUNTA D’ 

UNA PLATAFORMA  DE CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA 

 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 

“La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en les 
disposicions addicionals 15ª, 16ª i 17ª   estableix  l’ obligació dels poders 
adjudicadors de configurar la relació amb els agents econòmics (empreses licitadores 
i contractistes) a través de mitjans electrònics, i especialment,  la presentació d’ 
ofertes en la fase de licitació.  
 
Els Ajuntaments requereixen l’ adquisició d’ eines informàtiques per a la realització de 
tots els àmbits de licitació pública i adjudicació del contractes públics segons 
estableix la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en el 
convenciment que aquesta adquisició  suposarà més eficiència interna en els 
processos administratius i  una garantia de millor accés a les licitacions de les  petites 
i mitjanes empreses i proveïdors locals i de la màxima transparència en els 
processos de selecció de la millor oferta 
 
La Junta de Govern Local, en data 9 d’ abril de 2018,  aprovà  el conveni  de 
col.laboració  amb els Ajuntaments de Barcelona, Gavà, Girona, Granollers , Premià 
de Mar i Terrassa  per la contractació conjunta d’ una plataforma de contractació 
electrònica que permeti realitzar amb mitjans electrònics totes les actuacions 
requerides per la normativa de contractació pública 
 
L’ objecte del conveni és la contractació conjunta d’ una plataforma  que permeti 
realitzar amb mitjans electrònics totes les actuacions requerides per la normativa de 
contractació pública des de que es dicta l’acte de finalització de la tramitació interna 
de l’expedient de contractació, aprovació de la despesa i obertura de la licitació 
pública fins l’acte d’ adjudicació del contracte  
 
Mitjançant informe de  16 d’ abril de 2018 la cap del Servei de Compres i 
Contractacions proposa,  a petició del serveis jurídics de l’Ajuntament de Barcelona,    
modificar  el Conveni de col.laboració en els següents termes: 
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Primer. Canviar d’ubicació el primer paràgraf de l’acord 2.1, que passa a ser l’últim 
paràgraf de l’exposen segon. 

 
Segon. Afegir    a  l’ acord  2.3,   “amb plena subjecció a les disposicions vigents de 
la LCSP”,    que amb la modificació anterior passa a ser el punt 2.2, quedant de la 
següent  manera:  

 
“2.2 La tramitació de l’expedient s’efectuarà amb plena subjecció a les disposicions 
de la LCSP, per l’Ajuntament de Barcelona que garantirà l’informe jurídic i de 
fiscalització dels plecs que regulen la licitació, tot partint de les definicions tècniques 
que s’efectuaran de forma compartida pels responsables de cada ajuntament. Així 
mateix l’Ajuntament de Barcelona realitzarà els tràmits de publicitat i recepció de les 
ofertes”. 
 
Tercer.  Afegir  “Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior”  a l’acord 2.7, que 
amb la modificació anterior passa a ser el punt 2.6, quedant de la següent manera:  

 
“2.6  Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, es constituirà una Comissió de 
seguiment de l’execució del contracte que tractarà amb l’empresa proveïdora els 
requeriments comuns que plantegin de forma conjunta més d’un ajuntament” 
 
Quart. Afegir en l’acord tercer, Vigència del conveni, “s’extingirà per cada ajuntament 
en el moment en què finalitzi la vigència del contracte formalitzat per cada un d’ells a 
l’empara del present conveni, i en tot cas, amb el límit màxim de 3 anys més 2 anys 
de pròrroga”, quedant de la següent manera:  

 
“TERCER. - Vigència del conveni.  
Aquest conveni és vigent mentre estigui en execució el contracte de referència i 
s’extingirà per cada ajuntament en el moment en què finalitzi la vigència del contracte 
formalitzat per cada un d’ells a l’empara del present conveni, i en tot cas, amb el límit 
màxim de 3 anys més 2 anys de pròrroga.” 

 
Cinquè. Suprimir  de l’ acord cinquè “un cop esgotada la via administrativa”  i afegir 
“A aquests efectes, les parts es sotmeten a la jurisdicció del Jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona”  quedant de la següent  manera: 

 
“CINQUÈ. - Jurisdicció  
La jurisdicció contenciosa – administrativa serà competent per conèixer, de les 
qüestions litigioses sorgides de l’aplicació o interpretació i compliment d’aquest 
conveni.  
 
A aquests efectes, les parts es sotmeten a la jurisdicció del Jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona” 
 

Atès el que disposa l’ art. 31.2   de la Llei   9/2017, de 8 de novembre,  de Contractes 
del Sector Públic, i els articles 57  de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril reguladora de les 
bases de règim local, 303 a 311 del Decret 179/95, de 13 de juny que aprova el 
Reglament d’ obres, activitats i serveis els ens locals. 
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En ús de les facultats que m’atorga el  Decret d'Alcaldia núm. 8832/2017, de 6 
d’octubre, de delegació de competències, que subscriu regidor delegat de Serveis 
Centrals,  PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 

ÚNIC: Aprovar les següents modificacions del conveni  de col.laboració  amb els 
Ajuntaments de Barcelona, Gavà, Girona, Granollers , Premià de Mar i Terrassa  per 
la contractació conjunta d’ una plataforma de contractació electrònica que permeti 
realitzar amb mitjans electrònics totes les actuacions requerides per la normativa de 
contractació pública : 
 
Primer. Canviar d’ubicació el primer paràgraf de l’acord 2.1, que passa a ser l’últim 
paràgraf de l’exposen segon. 

 
Segon. Afegir    a  l’ acord  2.3,   “amb plena subjecció a les disposicions vigents de 
la LCSP”,    que amb la modificació anterior passa a ser el punt 2.2, quedant de la 
següent  manera:  

 
“2.2 La tramitació de l’expedient s’efectuarà amb plena subjecció a les disposicions 
de la LCSP, per l’Ajuntament de Barcelona que garantirà l’informe jurídic i de 
fiscalització dels plecs que regulen la licitació, tot partint de les definicions tècniques 
que s’efectuaran de forma compartida pels responsables de cada ajuntament. Així 
mateix l’Ajuntament de Barcelona realitzarà els tràmits de publicitat i recepció de les 
ofertes”. 
 
Tercer.  Afegir  “Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior”  a l’acord 2.7, que 
amb la modificació anterior passa a ser el punt 2.6, quedant de la següent manera:  

 
“2.6 Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, es constituirà una Comissió de 
seguiment de l’execució del contracte que tractarà amb l’empresa proveïdora els 
requeriments comuns que plantegin de forma conjunta més d’un ajuntament” 
 
Quart. Afegir en l’acord tercer, Vigència del conveni, “s’extingirà per cada ajuntament 
en el moment en què finalitzi la vigència del contracte formalitzat per cada un d’ells a 
l’empara del present conveni, i en tot cas, amb el límit màxim de 3 anys més 2 anys 
de pròrroga”, quedant de la següent manera:  

 
“TERCER. - Vigència del conveni.  
Aquest conveni és vigent mentre estigui en execució el contracte de referència i 
s’extingirà per cada ajuntament en el moment en què finalitzi la vigència del contracte 
formalitzat per cada un d’ells a l’empara del present conveni, i en tot cas, amb el límit 
màxim de 3 anys més 2 anys de pròrroga.” 

 
Cinquè. Suprimir  de l’ acord cinquè “un cop esgotada la via administrativa”  i afegir 
“A aquests efectes, les parts es sotmeten a la jurisdicció del Jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona”  quedant de la següent  manera: 

 
“CINQUÈ. - Jurisdicció  
La jurisdicció contenciosa – administrativa serà competent per conèixer, de les 
qüestions litigioses sorgides de l’aplicació o interpretació i compliment d’aquest 
conveni.  
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A aquests efectes, les parts es sotmeten a la jurisdicció del Jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

6 DECLARAR DESERTS ELS LOTS 2, 4, 5 I 6, I ADJUDICACIÓ DELS LOTS 1 I 3 

DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRACTAMENT DE RESIDUS DE LES 

DEIXALLERIES.  

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 

Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent 

 

“1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de gener de 2018 es va iniciar 
el procediment per la contractació del servei de tractament dels residus de les 
deixalleries, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 
45.866,94 euros, IVA no inclòs, dividit en sis lots: 
 

LOT 1 Fusta (trastos de fusta i palets trencats) 

LOT 2 Guix i Pladur 

LOT 3 Runes (Obres Menors) 

LOT 4 Pneumàtics 

LOT 5 Residu Verd i restes de poda 

LOT 6 Residus Especials i Envasos de R.E. 

 
 
2. Finalitzat el termini concedit a l’efecte, han presentat oferta les següents empreses:  
 
Lot 1: Tridefus, SL 
Lot 3: Pedrera de l’Ordal, SL 
 
Per la resta de lots no s’ha presentat cap proposició. 
 
3. Mitjançant informe de data 09/03/2018, el responsable de la Unitat de Residus i 
Neteja Viària, considera correctes les ofertes presentades. S’adjunta còpia de 
l’esmentat informe. 
 
4. En data 13 d’abril de 2018, la Mesa de Contractació ha dictaminat favorablement 
l’adjudicació proposada. 
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5. Existeix crèdit adequat i suficient a fi d’atendre les despeses que es preveu meriti la 
present contractació, a la partida 710100/162340/22799 del pressupost aprovat per a 
l’exercici 2018 i es preveu la seva existència en els pressupostos que s’aprovin per a 
l’exercici 2019. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants i la Disposició 
Addicional Trenta-quatrena del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li 
han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

 
PRIMER. Declarar deserts els lots 2, 4, 5 i 6 de la contractació del servei de 
tractament dels residus de les deixalleries. 
 
SEGON. Adjudicar el Lot 1(Fusta) del servei de tractament dels residus de les 
deixalleries a l’empresa TRIDEFUS, SL per un preu unitari de 12,00 euros/tona. 
 
TERCER. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària aporti, 
en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la recepció de la 
notificació de l’adjudicació: 
 

a) Còpia de l'escriptura o els documents, degudament inscrits en el Registre 
Mercantil on consti la constitució de l'entitat i els estatuts per que es regeixi,  i 
aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar 
compreses les prestacions objecte del contracte.  

 
b) Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de l’escriptura 

d’apoderament o nomenament del legal representant. 
 

c) Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculta per 
contractar, amb declaració conforme no ha estat donat de baixa de 
l’esmentada matrícula. 

 
d) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una 

Administració pública que estableix l’article 60 del Text refós de la Llei de 
contractes de les administracions públiques. Es considerarà causa de 
prohibició de contractar amb aquesta Administració local l’existència de 
deutes de naturalesa tributària pendents de pagament en període executiu. 

 
e) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 

f) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, que acreditin un 
volum anual de negocis, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres 
últims acabats, sigui almenys de 100.000,00 euros.  

 
g) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, 

de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de 
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drets de las persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 
3/2007, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, si els és exigible pel 
nombre de personal. En cas contrari, declaració responsable de no està 
sotmès a aquesta normativa. 
 

h) Declaració responsable conforme la Planta de Tractament disposa de bàscula 
pesa camions homologada i els accessos a la Planta reuneix les condicions 
necessàries per permetre el trànsit de vehicles, fins i tot en condicions 
climàtiques desfavorables i qualsevol inclemència meteorològica. 

 
i) Autorització de l’Agència de Residus de Catalunya, com a gestor del residu en 

qüestió. 
 
Cas de no presentar tota aquesta documentació, s’entendrà que ha retirat la seva 
oferta. 
 
QUART. Adjudicar el Lot 3 (Runes) del servei de tractament dels residus de les 
deixalleries a l’empresa PEDRERA DE L’ORDAL, SL, per un preu unitari de 7,50 
euros/tona. 
 
CINQUÈ. 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) Còpia de l'escriptura o els documents, degudament inscrits en el Registre 
Mercantil on consti la constitució de l'entitat i els estatuts per que es regeixi,  i 
aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar 
compreses les prestacions objecte del contracte.  

 
b) Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de l’escriptura 

d’apoderament o nomenament del legal representant. 
 

c) Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculta per 
contractar, amb declaració conforme no ha estat donat de baixa de 
l’esmentada matrícula. 

 
d) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una 

Administració pública que estableix l’article 60 del Text refós de la Llei de 
contractes de les administracions públiques. Es considerarà causa de 
prohibició de contractar amb aquesta Administració local l’existència de 
deutes de naturalesa tributària pendents de pagament en període executiu. 

 
e) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 

f) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, que acreditin un 
volum anual de negocis, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres 
últims acabats, sigui almenys de 100.000,00 euros.  
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g) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, 
de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de 
drets de las persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 
3/2007, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, si els és exigible pel 
nombre de personal. En cas contrari, declaració responsable de no està 
sotmès a aquesta normativa. 
 

h) Declaració responsable conforme la Planta de Tractament disposa de bàscula 
pesa camions homologada i els accessos a la Planta reuneix les condicions 
necessàries per permetre el trànsit de vehicles, fins i tot en condicions 
climàtiques desfavorables i qualsevol inclemència meteorològica. 

 
i) Autorització de l’Agència de Residus de Catalunya, com a gestor del residu en 

qüestió. 
 
Cas de no presentar tota aquesta documentació, s’entendrà que ha retirat la seva 
oferta. 
 
SISÈ. Una vegada hagin aportat tota la documentació sol·licitada en l’apartat anterior, 
les empreses adjudicatàries disposaran d’un termini de 10 dies per procedir a la 
formalització del corresponent contracte administratiu.  

 
SETÈ. D’acord amb el previst en l’art 95.1 del Reial decret legislatiu 3/2011, s’eximeix 
els adjudicataris de l’obligació de constituir garantia, atès el baix import del contracte i 
el fet que el pagament s’efectuarà una vegada prestat el servei. 
 
VUITÈ. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-quatrena del Reial decret 
legislatiu 3/2011, aprovar un pressupost màxim de 9.764,35 euros, IVA no inclòs. 
 
NOVÈ. Disposar a favor de dels adjudicataris, l’import total de 11.814,86 euros, IVA 
inclòs, a càrrec de la partida 710100/162340/22799 del pressupost municipal aprovat 
per l’exercici 2018 i dels que s’aprovin  per a l’exercici 2019, aprovant a l’efecte els 
següents documents comptables: 
 
Doc. A/ núm. 20265 per import de 40.084,96 €. 
Doc. A_FUT/ núm. 20267 per import de 13.361,65 €. 
Doc. AD_HOM núm. 20268 per import de 8.861,14 €. 
Doc. AD_HOM FUT núm. 20269 per import de 2.953,72 €. 
 
DESÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del 
contractant”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 
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7 ADJUDICAR A L’EMPRESA ARTE SEGURIDAD, SL EL CONTRACTE  DEL 

SERVEIS DE SEGURETAT PRIVADA, PER DONAR COBERTURA EN MATÈRIA 

DE SEGURETAT A L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE L’AJUNTAMENT 

DE MATARÓ. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 29/01/2018 es va iniciar l'expedient 
de contractació del serveis de seguretat privada, per donar cobertura en matèria de 
seguretat a l’organització de les activitats de l’Ajuntament de Mataró, mitjançant 
procediment obert, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte 
de fins a 78.674,51euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.  
 
2. Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, només va presentar proposició una 
empresa, ARTE SEGURIDAD, SL. 
 
3. Mitjançant informe de data 29/03/2018, el coordinador de Producció de la Direcció 
de Cultura exposa que la proposició presentada compleix tots els requisits exigits, per 
a qual cosa proposa l’adjudicació al seu favor. S’adjunta al present acord còpia de 
l’esmentat informe. 
 
4. En data 18 d’abril de 2018, la Mesa de Contractació a dictaminat favorablement 
l’adjudicació del contracte a favor de ARTE SEGURIDAD, SL. 
 
5. Existeix 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 2018, i es preveu la seva existència en els pressupostos 
que s’aprovin per als exercicis 2019 i 2020. 
 
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 ARTE SEGURIDAD, SL el contracte  del serveis de 
seguretat privada, per donar cobertura en matèria de seguretat a l’organització de les 
activitats de l’Ajuntament de Mataró pels preus unitaris i resta de condicions oferts en 
la seva proposició. 
 
SEGON. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-quatrena del Reial decret 
legislatiu 3/2011, aprovar un pressupost màxim de 64.121,40 euros, IVA no inclòs, 
pels dos anys de durada inicial del contracte.  
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TERCER. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que ARTE SEGURIDAD, SL 
presenti, en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la recepció de 
la notificació del present acord presenti: 

 
a) Documentació justificativa d’haver constituït a favor de l’Ajuntament de Mataró 

l’import de 3.206,07 euros en concepte de garantia definitiva, corresponent al 
5% del pressupost d’adjudicació. 
 

b) Escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries posteriors, 
degudament inscrites en el Registre Mercantil.  
 

c) Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de l’escriptura 
d’apoderament o nomenament del legal representant degudament validada per 
l’assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions.(Aquest tràmit 
comporta el pagament d’una taxa de 19 €). 
 

d) Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que es faculti per 
contractar, amb      declaració efectuada per la persona física consultada 
conforme no ha estat donada de baixa de l’esmentada matrícula. 
 

e) Declaració del legal representant de l’empresa de no incórrer en cap de les 
prohibicions de contractar amb una Administració pública que estableix l’art. 60 
del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.  
 

f) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. 
 

g) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està 
inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què 
hagi d’estar inscrit, que acreditin un volum anual de negocis, que referit a l’any 
de més volum de negoci dels tres últims acabats, sigui almenys de 60.000 
euros. 
 

h) Còpia de la pòlissa de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals 
amb una cobertura mínima de 300.000 euros i el rebut de pagament 
corresponent.  
 

i) Escrit de compromís de renovació o pròrroga de l’assegurança, que garanteixi 
el manteniment de la cobertura durant tota la durada del contracte. 
 

j) Documentació acreditativa d’inscripció al Registre Nacional de Seguretat 
Privada del Ministeri d’Interior i/o al registre autonòmic corresponent. 
 

k) Documentació acreditativa de l’autorització administrativa per efectuar els 
serveis de seguretat privada expedida pel Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

l) Documentació acreditativa d’estar inscrit al Registre Nacional de Seguretat 
Privada del Ministeri d’Interior i/o al registre autonòmic corresponent. 
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m) Documentació acreditativa de disposar de l’autorització administrativa per 
efectuar el serveis de seguretat privada expedida pel Departament d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya. 
 

n) Memòria descriptiva del personal i materials de que es disposa per a la 
prestació del servei, que inclogui: 

 
- Relació de personal disponible per a l’execució del contracte amb 

informació de la titulació/formació i habilitacions que l’acredita per efectuar 
el servei, especificant les tasques que efectuarà cadascú.  
 

- Documentació acreditativa de disposar d’un mínim de 70 persones 
disponibles per treballar simultàniament per garantir la simultaneïtat d’actes 
i serveis.  
 

- Relació dels mitjans materials i equips de que es disposa per a l’execució 
del contracte, amb especial indicació dels equips de comunicació.  
 

o) Relació dels principals serveis realitzats en els últims anys incloent import, data, 
tipus d’activitat i/o servei, i destinatari, públic o privat. 

 
p) Certificats de correcta execució en els últims 5 anys d’un mínim de 3 contractes 

de serveis de seguretat privada en concerts amb un aforament superior a 10.000 
persones. Aquests certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte 
privat al qual s’hagi prestat el servei. 

 
q) Certificats de correcta execució de serveis de vigilància amb un import anual 

superior a 30.000 euros per un mínim de dos anualitats. Aquests certificats hauran 
d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte privat al qual s’hagi prestat el servei. 

 
r) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 

29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de las 
persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 3/2007, per a la 
Igualtat Efectiva de Dones i Homes, si els és exigible pel nombre de personal. En 
cas contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta normativa. 

 
Advertint-lo que en cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la 
seva oferta i  es procedirà a declarar deserta la licitació. 
 
QUART. Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada en l’apartat anterior, l’empresa 
adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització del 
corresponent contracte administratiu. 
 
CINQUÈ. Disposar a favor de l’ empresa ARTE SEGURIDAD, SL, l’import total de  
77.586,90 €,  IVA inclòs, aprovant a l’efecte els següents documents comptables: 
 
Direcció de Cultura 
 
Document A/ núm. 29525 per import de 26.134,49 € 
Llista A_FUT/ núm. 1503, per import de 28.395,99 € 
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Document AD núm. 31146 per import de 23.091,39 € 
Llista AD_FUT núm. 1506, per import de 25.070,23 € 
 
Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 
 
Llistat A/ núm. 1542 per import de 16.804 € 
Llistat A_FUT/ núm. 1543 per import de 2.091,36 € 
Llistat AD núm. 1547 per import de 14.517,10 € 
Llistat D núm. 1545 per import de 14.712,64 € 
Documenta AD_FUT núm. 31610 per import de 195,54 € 
                
SISÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient 
les corresponents partides dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que 
s’aprovin per als exercicis 2019 i 2020, a fi de poder atendre les obligacions que 
meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats. 

         
SETÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del 
contractant”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

8 ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEIS DE CONTROL D’ACCÉS, 

PER DONAR COBERTURA EN MATÈRIA DE SEGURETAT A L’ORGANITZACIÓ 

DE LES ACTIVITATS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ A FAVOR DE 

L’EMPRESA WAKEFUL SL. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 

“1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 29 de gener de 2018 es va iniciar 
el procediment per la contractació del serveis de control d’accés, per donar cobertura 
en matèria de seguretat a l’organització de les activitats de l’Ajuntament de Mataró, 
per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 66.830,50 
IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. 
 
2. Finalitzat el termini concedit a l’efecte, han presentat oferta les següents empreses:  
 
- CATCH & CONTROL XX, S.L 
- NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES 2003 SL 
- WAKEFUL SL 
- NARGY SERVICIOS AUXILIARES S.L 
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3. Mitjançant informe de data 22/03/2018, el coordinador de producció de la Direcció 
de Cultura, ha valorat les proposicions econòmiques presentades, tot quedant 
classificada en primer lloc l’empresa WAKEFUL SL. S’adjunta còpia de l’esmentat 
informe. 
 
4. Existeix crèdit adequat i suficient a fi d’atendre les despeses que es preveu meriti la 
present contractació, a les partides corresponents del pressupost aprovat per a 
l’exercici 2018 i es preveu la seva existència en els pressupostos que s’aprovin pels 
exercicis 2019 i 2020. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants i la Disposició 
Addicional Trenta-quatrena del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li 
han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

 
PRIMER. Adjudicar la contractació del serveis de control d’accés, per donar cobertura 
en matèria de seguretat a l’organització de les activitats de l’Ajuntament de Mataró a 
favor de l’empresa WAKEFUL SL, en els següents termes: 
 
Preu/hora controlador diürn: 11,55 €, IVA no inclòs. 
Preu/hora controlador nocturn: 11,55 €, IVA no inclòs. 
Millora en la retribució salarial del persona d’un 5,1 € sobre les retribucions salarials 
establertes al Conveni estatal de personal de sales de festa, ball i discoteques. 
 
SEGON. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-quatrena del Reial decret 
legislatiu 3/2011, aprovar un pressupost màxim de 52.961,34 euros, IVA no inclòs. 

 
TERCER. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària aporti, 
en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la recepció de la 
notificació de l’adjudicació: 

 
j) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 

l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 2.648,07 euros, 
corresponent al 5% del preu de licitació. 

 
k) Còpia de l'escriptura o els documents, degudament inscrits en el Registre 

Mercantil on consti la constitució de l'entitat i els estatuts per que es regeixi, i 
aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar 
compreses les prestacions objecte del contracte.  

 
l) Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de l’escriptura 

d’apoderament o nomenament del legal representant degudament validada per 
l’assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions.(Aquest tràmit 
comporta el pagament d’una taxa de 19 €). 

 
m) Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculta per contractar, 

amb declaració conforme no ha estat donat de baixa de l’esmentada matrícula. 
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n) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una 
Administració pública que estableix l’article 60 del Text refós de la Llei de 
contractes de les administracions públiques. Es considerarà causa de prohibició 
de contractar amb aquesta Administració local l’existència de deutes de 
naturalesa tributària pendents de pagament en període executiu. 

 
o) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
p) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, que acreditin un 

volum anual de negocis, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres 
últims acabats, sigui almenys de 45.000,00 euros.  

 
q) Còpia de la pòlissa de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals 

amb una cobertura mínima de 300.000 euros i el rebut de pagament 
corresponent.  
 

r) Escrit de compromís de renovació o pròrroga de l’assegurança, que garanteixi el 
manteniment de la cobertura durant tota la durada del contracte. 
 

s) Documentació acreditativa de que el personal que s’adscriurà al contracte 
disposa d’habilitació per a la prestació dels serveis de control d’accés objecte 
d’aquest contracte, requisit previst a la Secció Segona: control d’accés, articles 
56 a 65 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel que s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives. 
 

t) Memòria descriptiva del personal i materials de que es disposa per a la prestació 
del servei, que inclogui: 

 
- Relació de personal disponible per a l’execució del contracte amb informació 

de la titulació/formació i habilitacions que l’acredita per efectuar el servei, 
especificant les tasques que efectuarà cadascú.  
 

- Documentació acreditativa de disposar d’un mínim de 120 persones 
disponibles per treballar simultàniament per garantir la simultaneïtat d’actes i 
serveis.  
 

- Relació dels mitjans materials i equips de que es disposa per a l’execució del 
contracte, amb especial indicació dels equips de comunicació.  

 
u) Relació dels principals serveis realitzats en els últims anys incloent import, data, 

tipus d’activitat i/o servei, i destinatari, públic o privat. 
 
v) Certificats de correcta execució en els últims 5 anys d’un mínim de 3 contractes 

de serveis de control d’accés en concerts amb un aforament superior a 10.000 
persones. Aquests certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan públic o 
subjecte privat al qual s’hagi prestat el servei. 

 
w) Certificats de correcta execució de serveis de control d’accés amb un import 

anual superior a 30.000 euros per un mínim de dos anualitats. Aquests 
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certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte privat al qual 
s’hagi prestat el servei. 

 
x) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, 

de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets 
de las persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 3/2007, per 
a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, si els és exigible pel nombre de 
personal. En cas contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta 
normativa. 

 
Cas de no presentar tota aquesta documentació, s’entendrà que ha retirat la seva 
oferta. 
 
QUART. Un cop hagi aportat tota la documentació sol·licitada en l’apartat anterior, 
l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini de 10 dies per procedir a la 
formalització del corresponent contracte administratiu.  

 
CINQUÈ. Requerir 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 73,04 euros, 
per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP. 
 
SISÈ. Disposar a favor de WAKEFUL SL, l’import total de 64.083,22 euros, IVA 
inclòs, a càrrec de les corresponents partides del pressupost municipal aprovat per 
l’exercici 2018 i dels que s’aprovin  pels exercicis 2019 i 2020, aprovant a l’efecte els 
següents documents comptables: 

 
Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 
 
Doc. A/ núm. 30740, per import de 986,00 € 
Doc. A_FUT/ núm. 30739, per import de 200,60 € 
Doc. AD núm. 30741, per import de 785,40 € 
Doc. D_FUT núm. 30738, per import de 785,40 € 
 
Direcció de Cultura 
 
Llista A/ núm. 1336, per import total de 33.326,73 € 
Llista A_FUT/ núm. 1338, per import total de 36.905,91 € 
Llista AD núm. 1332, per import total de 24.715,67 € 
Llista AD_FUT núm. 1333, per import total de 31.228,27 € 
 
Direcció d’Esports 
 
Doc. A/ núm. 26785, per import de 1.315,88 € 
Doc. A_FUT/ núm. 26787, per import de 2.807,20 € 
Doc. A_FUT/ núm. 26789, per import de 2.807,20 € 
Doc. A_FUT/ núm. 26788, per import de 1.315,88 € 
Doc. AD núm. 26810, per import de 1.048,16 € 
Doc. AD_FUT núm. 26811, per import de 2.236,08 € 
Doc. AD_FUT núm. 26813, per import de 2.236,08 € 
Doc. AD_FUT núm. 26812, per import de 1.048,16 € 
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SETÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del 

contractant.“ 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

Tot seguit, abans de donar pas a l’apartat de l’ordre del dia “assumptes delegats del 

Ple Municipal”, el qual per venir referits a assumptes de competència del Ple ha de 

substanciar-se en sessió pública, el senyor Alcalde declara pública la sessió. 

 

 
ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 
 

 

 -Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic- 

 

 

9 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A D.S.B. PER LA COMISSIÓ D’UNA 

INFRACCIÓ MOLT GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS.  

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 

“ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 2036/2018, de 5 de març, es va incoar expedient 
administratiu sancionador a D.S.B., per la comissió de presumpta infracció en matèria 
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de 
l’acta número C18/2117, aixecada en data 23 de gener de 2018 a les 20:40 hores per 
la Policia Local número 3708 i 3858, referent al Carrer de Toledo, 8 de 08304 Mataró. 
 
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
El denunciat portava un gos de raça presumptament potencialment perillosa, un 
pitbull, de nom “Dairon” a la via pública. 
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SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a D.S.B., en 
data 16 de març de 2018, i es comunicà el termini corresponent per a formular 
al·legacions, oferint a la/les persona/es interessada/es la possibilitat de 
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, aplicant en 
ambdós casos una reducció del 20% en l’import de la proposta de sanció. 
 
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de 
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi 
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es 
hagin realitzat cap d’aquestes accions. 
 

FETS PROVATS: 

De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir 
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es 
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la 
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força 
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets 
provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet. 
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser 
qualificats de delicte o falta penal. 
 

FONAMENTS DE DRET: 

Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en: 

1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una 
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu 
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu, 
el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió 
en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de 
gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que 
pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre. 

3. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció greu 
tipificada a l’article 13.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en concordança 
amb l’article 9 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, pel que es desenvolupa 
la Ley 50/1999. 

4. Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic.           
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà 
l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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RESPONSABLES: 

Resulta responsable: 
•  D.S.B. 
 

SANCIONS APLICABLES: 

L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà 
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, 
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una 
multa de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu. 
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions 
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una 
multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa 
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de 
2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus. 
 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en 
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 
 
a)  La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 
c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector 
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 
especialment els següents criteris: 
 
a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 
b)  La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 
c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 
d)  La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 
administrativa. 
 
Per a formular la sanció, el Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon 
Govern ha tingut en compte els criteris de graduació següents: 
La naturalesa dels perjudicis causats i la trascendència social són els criteris que 
s’han tingut en compte a l’hora de graduar la sanció.  

PROPOSTA DE SANCIÓ: 
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 2.404,05 euros a D.S.B., per la comissió d’una infracció molt greu a 
l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 400,00 euros a D.S.B., per la comissió d’una infracció greu a l’article 
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7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 500,00 euros a D.S.B., per la comissió d’una infracció greu a l’article 
13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 300,51 euros a D.S.B., per la comissió d’una infracció greu a l’article 
13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no 
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la 
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions. 

 

MESURES PROVISIONALS: 

No se n’adopten, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del 
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 

OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ: 
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn 
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al 
seu estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració. 
 

AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS: 

L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió 
d’infraccions de caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de 
caràcter greu i molt greu. 
Per Resolució de l’Alcaldia de 6 d’octubre de 2017, es deleguen les competències en 
matèria de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern a Juan Carlos Jerez Antequera. 
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, es delega la 
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta 
de Govern Local. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les 
sancions administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords 
següents: 
 
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a D.S.B., per la comissió d’una 
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
SEGON.- Imposar una sanció de 400,00 euros a D.S.B., per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
TERCER.-. Imposar una sanció de 500,00 euros a D.S.B., per la comissió d’una 
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infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
QUART.-. Imposar una sanció de 300,51 euros a D.S.B., per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a les persones interessades. 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

FORA CONVOCATÒRIA 

 

Conclòs l’ordre del dia de la Junta de Govern Local, el Sr. Alcalde indica que, amb 

posterioritat a la convocatòria s’ha presentat una proposta de L’Àrea de Gestió de 

l’Espai Públic, que per tràmit d’urgència, convindria tractar en aquesta sessió. 

 

La urgència és apreciada per la Junta de Govern Local per unanimitat del 5 assistents 

a la Junta. 

AREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLCIC 

 

-Policia Local- 

 

MEDALLES DEL DIA DE LA POLICIA LOCAL 2018. 
 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 

“D’acord amb el que disposa l’art. 76 del Reglament de la Policia Local de Mataró en 
relació al procediment de concessió de la Medalla al Mèrit Professional, estableix que 
correspondrà l’esmentada concessió a la Junta de Govern Local a proposta de 
l’Alcalde o regidor delegat, previ informe de la Prefectura del cos. 
 
Atès que els informes de la Policia Local de data  11 d’abril de 2018 proposen la 
concessió de Medalla al Mèrit Professional de primera categoria al senyor,  J.M.E.G.,  
Inspector cap de la Policia Local de Sant Cugat del Vallès, en reconeixement a la 
seva contribució a la millora dels serveis de seguretat pública  en general i a la 
col·laboració específica amb la Policia Local, tot beneficiant els serveis oferts al 
ciutadans de Mataró.  Als senyors J.C.S., i S.G.C.,  en  reconeixement a la seva 
contribució a la millora en la prestació dels serveis de la Policia Local.  I  la concessió 
de la medalla al Mèrit Professional de segona categoria al sotsinspector  J.M.G., al 
sergent J.M.B.M.,  al caporal J.M.C.T., als  agents I.V.G., l’agent M.J.R., l’agent 
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J.T.C., l’agent J.A.M.F., en reconeixement a la seva trajectòria  professional i 
contribució a la millora continua del Servei de Policia Local de Mataró. 
 
Per aquestes raons, 
 
El Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern  en virtut de les 
competències delegades per Decret d’Alcaldia de data 6 d’octubre de 2017 a 
aquesta Junta de Govern Local PROPOSA: 
 

PRIMER.- Concedir la Medalla al Mèrit Professional de primera categoria a: 

 J.M.E.G. 
 J.C.S. 
 S.G.C. 
 

SEGON.- Concedir la Medalla al Mèrit Professional de segona categoria a: 

 J.M.G. 
 J.M.B.M. 
 J.M.C.T. 
 M.J.R. 
 J.T.C. 
 I.V.G. 
 J.A.M.F. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a les persones interessades”. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de tres de la tarda, el senyor 

President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta. 

 


