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ACTA NÚM. 17/2015- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 26 D’OCTUBRE DE  2015. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el vint-i-sis d’octubre 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           Alcalde 
En Joaquim Fernàndez i Oller   1r.    Tinent d’Alcalde 
Na Núria Moreno Romero   2na. Tinent d’Alcalde 
Na Núria Calpe i Marquet   3na. Tinent d’Alcalde 
En Miquel Rey i Castilla   5è .  Tinent d’Alcalde 
En Juan Carlos Jerez Antequera  6è    Tinent d’Alcalde 

 
 
 

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

 

 

Excusa la seva assistència  

En Juan Manuel Vinzo Gil   4rt.   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 14 d’octubre de 
2015 

 
 
 
 
2 DESPATX OFICIAL 
 

yasenjo
Text introduït
Data de publicació: 16/02/2016
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CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 
 -Servei de Compres i Contractacions- 

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

contractació del subministrament de combustible per a vehicles de l’Ajuntament, 
AMSA i PUMSA. 

 
4 Aprovació de l’acord marc del servei de manteniment correctiu en els edificis 

municipals. 
 
5 Aprovar l’adjudicació pel subministrament de llumeneres LED per l’enllumenat públic 

de Mataró.   
 
6 Aprovar l’adjudicació pel subministrament d’ eines i recanvis de reg.    
 
7 Aprovar l’adjudicació pel servei de manteniment d’ espais naturals.   
 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 
 
8 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 

Barcelona, en el procediment núm. 499/2014, seguit a instància de la Central Sindical 
Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF). 

 
9 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat Social 2 de Mataró, en el procediment 

de sanció 53/2014, seguit a instància de MLCH. 
 
 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  14 d’octubre 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 de Compres i Contractacions- 

 

3 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL 

SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE PER A VEHICLES DE L’AJUNTAMENT, 

AMSA I PUMSA. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta 

la proposta següent: 

 

“Relació de fets 

 

1. Mitjançant informe de data 25/09/2015, el tècnic del Servei de  Compres  i 

Contractacions sol·licita la tramitació de la contractació del subministrament de 

gasolina i gasoil per a vehicles   de l’Ajuntament de Mataró i les empreses d’Aigües 

de Mataró, SA (AMSA) i  PUMSA.  

 

2. El pressupost màxim de licitació pels dos  anys inicials de durada inicial del 

contracte és de 232.383,89 €, IVA no inclòs.  

 

3. A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la 

possibilitat de pròrroga per dos anys addicionals i les possibles modificacions 

contemplades en la clàusula vintena del present plec, el valor estimat del contracte és 

de  488.006,17  euros. 

 

4. Consta a l’expedient: 

 

• informe del secretari general de data 06/10/2015, respecte de l’adequació dels 

plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals 

aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector 

públic. 
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• Informe de l’interventor de Fons de data 06/10/2015 respecte a l’existència de 

crèdit adequat i suficient . 

 

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 virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per 

Resolució d’ Alcaldia de data 3 de juliol de 2015,  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 gasolina i gasoil 

per a vehicles   de l’Ajuntament de Mataró i les empreses municipals d’Aigües de 

Mataró, SA (AMSA) i PUMSA, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 

contracte de fins a 232.383,89 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial 

del contracte. 

 
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 

de pròrroga per dos anys addicional i les possibles modificacions contemplades en la 

clàusula vintena del plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat del 

contracte és de 488.006,17 euros. 

 
Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmic 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 la licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 

aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 40 dies naturals, comptats des de 

la remissió de l’ anunci al DOUE. 

 
Quart.- Atendre la despesa de fins a 232.383,89 €, més 48.800,62 € en concepte 

d’IVA, en total, 281.184,51 €,  de la següent manera: 

 
244.000,00 €,  IVA inclòs, a càrrec del pressupost de l’Ajuntament de Mataró ( relació 

APOS núm. 4588)  
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36.337,51 €, IVA inclòs, a càrrec del pressupost de l’empresa Aigües de Mataró, SA 

847,00 €, IVA inclòs, a càrrec del pressupost de  PUMSA.   

 

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 als exercicis  2016 i 2017 , a 

fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les 

esmentades anualitats.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

4 APROVACIÓ DE L’ACORD MARC DEL SERVEI DE MANTENIMENT 

CORRECTIU EN ELS EDIFICIS MUNICIPALS. 

 

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 1 de juny de 2015 es va iniciar la 

tramitació de l’acord marc del servei de manteniment correctiu en els edificis 

municipals, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 

304.376,92 euros, IVA exclòs, pels 2 anys de la durada inicial del contracte, dividit en 

dos lots:  

 
- Lot 1: Serveis de manteniment correctiu dels equipaments municipals per un 

import fixat fins a 3.000 euros, IVA exclòs: 165.289,26 euros, IVA exclòs. 
 
- Lot 2: Serveis de manteniment correctiu dels equipaments municipals per un 

import de més de 3.000 euros, IVA exclòs, i fins a 50.000 euros, Iva exclòs: 
139.087,66 euros, IVA exclòs. 

 

Presenten oferta per al Lot 1: Vialitat i Serveis, SLU; Construcciones y Servicios 

Faus, SA; Fuentes y Ariza, SA; Construcciones García Cano e Hijos; Moncobra, SA; 
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Assista Casa 2005, SL; Estualba, SL; Construccions Metàl·liques Cañellas, SL; Servi 

Cons Logic, SL; Tancaments Aluvidres 2013, SL; Carpintería de Aluminios Iluro, SL; 

Construcciones Santiado Ramírez Sanz, Sl; Núria Bassas i Solà; Cristalleries Castro, 

SL; i Klitec Global Network, SA. 

 

Presenten oferta per al Lot 2: Copisa Constructora Pirenaica, SA; Vialitat i Serveis, 

SLU; Construcciones y Servicios Faus, SA; Fuentes y Ariza, SA; Construcciones 

García Cano e Hijos, Moncobra, SA; i Assista Casa 2005, SL. 

 

Les empreses Tancament Aluvidres 2013, SL i Carpintería de Aluminios Iluro, SL no 

han presentat la documentació administrativa requerida, per la qual cosa han de 

quedar excloses de la licitació. 

 

Per informe de data 10/09/2015 (que s’adjunta), el cap del Servei d’Equipaments 

Municipals ha valorat les ofertes econòmiques, únic criteri d’adjudicació. 

 

Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 

contractació a les diferents partides del pressupost municipal aprovat per a la present 

anualitat 2015, i es preveu la seva existència en els pressupostos que s’aprovin per a 

l’exercici 2016 i 2017. 

 

D’acord amb el que disposen els articles 197, 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.- Excloure de la licitació les empreses Tancament Aluvidres 2013, SL i 

Carpintería de Aluminios Iluro, SL, en no presentar la documentació administrativa 

requerida.  

 

Segon.- Adjudicar l’acord marc del servei de manteniment correctiu en els edificis 

municipals  a les següents empreses: 
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• Lot 1. Treballs de manteniment dels equipaments municipals per un import de fins 

a 3.000 €, IVA no inclòs. 

 

- Treballs de paleta: Construcciones García Cano e Hijos, SA 
- Treballs de pintura: Assista Casa 2005, SL 
- Treballs de fusteria: Fuentes y Ariza, SA 
- Treballs de fusteria d’alumini: Fuentes y Ariza, SA 
- Treballs de vidrier: Fuentes y Ariza, SA 
- Treballs de serralleria: Fuentes y Ariza, SA 

 

• Lot 2. Treballs de manteniment dels equipaments municipals per un import de 

més de 3.000 €, IVA no inclòs, i fins a 50.000 €, IVA no inclòs. 

 
- Fuentes y Ariza, SA 
- Assista Casa 2005, SL 
- Construcciones García Cano e Hijos, SA 
- Moncobra, SA 
- Copisa Constructora Pirenaica, SA 

 
 

Tercer.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que les empreses aportin, en el 

termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la recepció de la notificació 

de l’adjudicació la següent documentació: 

 

1. Construcciones García Cano e Hijos, SA  
 

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

 

b)  Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 
l’Ajuntament de Mataró l’import de 1.377,41 € en concepte de garantia 
definitiva per l’adjudicació del Lot 1; i l’import de 1.390,88 € en concepte de 
garantia definitiva per l’adjudicació del Lot 2. 
 

2. Assista Casa 2005, SL 
 
a) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 

b) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 
l’Ajuntament de Mataró l’import de 1.377,41 € en concepte de garantia 
definitiva per l’adjudicació del Lot 1; i l’import de 1.390,88 € en concepte de 
garantia definitiva per l’adjudicació del Lot 2. 
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3. Fuentes y Ariza, SA 
 
a) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
b) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 

l’Ajuntament de Mataró l’import de 5.509,65 € en concepte de garantia 
definitiva per l’adjudicació del Lot 1; i l’import de 1.390,88 € en concepte de 
garantia definitiva per l’adjudicació del Lot 2. 

 

4. Moncobra, SA 
 

Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 
l’Ajuntament de Mataró l’import de 1.390,88 € en concepte de garantia definitiva 
per l’adjudicació del Lot 2. 

 

5. Copisa Constructora Pirenaica, SA 
 

Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 
l’Ajuntament de Mataró l’import de 1.390,88 € en concepte de garantia definitiva 
per l’adjudicació del Lot 2. 

 

Quart.- S’adverteix als licitadors que cas de no atendre els anteriors requeriments 

s’entendrà que han retirat la seva oferta i  es procedirà a  requerir la mateixa 

documentació al licitador classificat en segon lloc. 

 

Cinquè.- 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. 

 

Sisè.- Requerir les empreses adjudicatàries a fi que en el termini de 15 dies, a 

comptar des del següent al de la notificació del present acord, abonin en concepte de 

publicació dels anuncis de licitació en el BOPB i en el BOE: 

 
Construcciones García Cano e Hijos, SA: 97,98 € 
Assista Casa 2005, SL: 97,98 € 
Fuentes y Ariza, SA: 244,97 € 
Moncobra, SA: 48,99 € 
Copisa Constructora Pirenaica, SA: 48,99 € 

 
Setè.- Disposar a favor de les empreses adjudicatàries l’import de 304.376,92 €, més 

63.919,16 en concepte d’IVA, en total 368.296,08 euros, de la següent manera: 
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- Any 2015: 30.691,34 € (Relació comptable D núm. 4606) 
- Any 2016: 184.148,04 € (Relació comptable ADPOS núm. 4612) 
- Any  2017: 153.456,70 € (Relació comptable ADPOS núm. 4617) 

    
              
Vuitè.- 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 l’expressada anualitat. 

 

Novè.- Autoritzar les anotacions comptables inverses següents: 

Relació comptable A/ núm. 4609 per import de 30.691,33 €. 

Relació comptable APOS/ núm. 4610 per import de 306.913,41 € 

           

Desè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del 

contractant.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

 

5 APROVAR L’ADJUDICACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DE LLUMENERES 

LED PER L’ENLLUMENAT PÚBLIC 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 23 de juliol de 2015 es va iniciar el 

procediment per la contractació del subministrament de llumeneres LED per 

l’enllumenat públic de Mataró, mitjançant procediment obert, per un import fixat com a 

màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 148.760,33 euros, IVA exclòs, pels 

dos anys de durada inicial. 
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En reunió de la Mesa de Contractació de data 24 de setembre de 2015 es van 

declarar excloses de la licitació a les empreses CM Salvi, SL i Grupo IMAI Energia, 

SL, per no presentar les mostres requerides en els plecs de clàusules i que formaven 

part del sobre 2. 

 

En reunió de la Mesa de 15 d’octubre de 2015 es van declarar excloses les empreses 

Grupo Electro Stocks, SL i Led’s Go Project, SL perquè només van presentar una de 

les mostres de les dues mostres que es requerien. D’altra banda, en la mateixa 

reunió de la Mesa i, un cop transcorregut el termini concedit a l’efecte, es va declarar 

exclosa l’empresa Saltoki Bizkaia, SA en no presentar la documentació requerida per 

acreditar la solvència tècnica. 

 

Mitjançant informe de data 6 d’octubre de 2015, el cap de la Secció de Planificació i 

Inspecció del Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació, va procedir a la valoració 

dels criteris no econòmics. Posteriorment, mitjançant informe de 16 d’octubre de 

2015, va procedir a la valoració de l’oferta econòmica. En el mateix informe proposa 

l’adjudicació a favor de l’empresa Ledinbox, SL, en presentar la proposta 

econòmicament més avantatjosa. S’adjunta còpia d’ambdós informes. 

 

Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 

contractació a la partida 700104/16512Z/61300 del pressupost municipal aprovat per 

a la present anualitat 2015. 

 

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.- Declarar excloses de la licitació les empreses empreses CM Salvi, SL, 

Grupo IMAI Energia, SL; Grupo Electro Stocks, SL; Led’s Go Project, SL; i Saltoki 

Bizkaia, SA, pels motius exposats anteriorment. 
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Segon.- Adjudicar a l’empresa Ledinbox, SL el subministrament de llumeneres LED 

per l’enllumenat públic de Mataró, pels preus unitaris que consten en la seva oferta. 

 

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

l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 7.438,02 
euros, corresponent al 5% del pressupost d’adjudicació. 

 

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 i  es procedirà a  requerir la mateixa documentació al licitador classificat 
en segon lloc. 
 

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. 

 

Quart.- 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 92,40 

euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP  

 

Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa Ledinbox, SL l’import de 180.000,00 euros, a 

càrrec de la partida 700104/16512Z/61300 del pressupost municipal aprovat per a la 

present anualitat 2015 (operació comptable D núm. 113646).  

                 

Sisè. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del 

contractant.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 
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6 APROVAR L’ADJUDICACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT D’ EINES I 

RECANVIS DE REG.    

 

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 29 de juny de 2015 es va iniciar el 

procediment per la contractació del subministrament d’eines i recanvis de reg, 

mitjançant procediment obert, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 

contracte de fins a 39.736,30 euros, IVA exclòs, pels dos anys de durada inicial. 

 

Únicament ha presentat oferta l’empresa Establiment Sabater, SA. Mitjançant informe 

de data 29 de setembre de 2015, la tècnica de la Secció de Jardineria del Servei 

d’Espais Públics, un cop valorada l’oferta econòmica, proposa l’adjudicació a favor 

d’Establiment Sabater, SA.   

 

Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 

contractació a les corresponents partides del pressupost municipal aprovat pel  

present exercici 2015, i es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient en els 

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 el subministrament d’eines i recanvis de reg a l’empresa 

Establiment Sabater, SA, pels preus unitaris que consten en la seva oferta. 

 

Segon.- Requerir l’empresa Establiment Sabater, SA perquè, en el termini màxim de 

deu dies a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació, 
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constitueixi a favor de l’Ajuntament de Mataró una garantia per import de 1.986,82 

euros, corresponent al 5% del pressupost d’adjudicació, advertint-lo que cas de  no 

atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la seva oferta. 

 

Tercer.- 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. 

 

Quart.- 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 91,05 

euros, per la publicació de l’ anunci de licitació en el BOP  

 

Cinquè.- Disposar a favor d’Establiment Sabater, SA l’import de 48.080,92 euros, de 

la següent  manera: 

 

- Any 2015: 4.006,74 € (Document comptable D núm. 2543) 
- Anys 2016 i 2017: 44.074,18 € (Document comptable ADPOS núm. 2548) 

 

Sisè.- 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 l’expressada anualitat. 

 

Setè.- Autoritzar les anotacions comptables inverses següents: 

 

1. Any 2015: 4.006,74 € (Document comptable A/ núm. 2434) 
2. Any 2016 i 2017: 40.067,44 € (Document comptable APOS/ núm. 2544) 

 

Vuitè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del 

contractant.” 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 



 14 

7 APROVAR L’ADJUDICACIÓ PEL SERVEI DE MANTENIMENT D’ ESPAIS 

NATURALS.   

 

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 23 de juliol de 2015 es va iniciar el 

procediment per la contractació del servei de manteniment d’espais naturals, 

mitjançant procediment obert, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 

contracte de fins a 27.669,54 euros, IVA exclòs, pels dos anys de durada inicial. 

 

Mitjançant informe de data 6 d’octubre de 2015 (que s’adjunta), la tècnica de la 

Secció de Jardineria del Servei d’Espais Públics, un cop valorada l’oferta econòmica, 

proposa l’adjudicació a favor de l’empresa Mart Components, SL, en presentar l’oferta 

econòmicament més avantatjosa.  

 

Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 

contractació a la partida 700103/172420/21000 del pressupost municipal aprovat per 

a la present anualitat 2015, i es preveu la seva existència en els pressupostos que 

s’aprovin per a l’exercici 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 Mart Components, SL el servei de manteniment 

d’espais naturals, pels preus unitaris oferts en la seva proposició. 

 

Segon.- Requerir l’empresa Mart Components, SL perquè, en el termini màxim de 

deu dies a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació, 
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constitueixi a favor de l’Ajuntament de Mataró una garantia per import de 1.383,48 

euros, corresponent al 5% del pressupost d’adjudicació, advertint-lo que cas de  no 

atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la seva oferta i  es procedirà a  

requerir la mateixa documentació al licitador classificat en segon lloc. 

 

Tercer.- 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. 

 

Quart.- 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 90,95 

euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP  

 

Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa Mart Components, SL l’import de 27.669,42 

euros més 5.810,58 €, en total 33.480,00 euros, de la següent  manera: 

 

Any 2015: 2.790,00 € (Document comptable D núm. 105173) 

Anys 2016 i 2017: 30.690,00 € (Document comptable ADPOS núm. 105180) 

 

Sisè.- 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 l’expressada anualitat. 

 

Setè.- Autoritzar les anotacions comptables inverses següents: 
 

Any 2015: 5.580,00 € (Document comptable A/ núm. 105175) 
Any 2016 i 2017: 25.110,00 € (Document comptable APOS/ núm. 1055177) 

 

Vuitè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del 

contractant.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 
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DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

8 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA, EN EL PROCEDIMENT 

NÚM. 499/2014, SEGUIT A INSTÀNCIA DE LA CENTRAL SINDICAL 

INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (CSI-CSIF). 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta 

la proposta següent: 

 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en data 25 de febrer de 

2015, ha dictat Sentència número 66/2015 en el recurs núm. 499/2014 Y, 

interposat per la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) 

contra la desestimació presumpta, per part de l’Ajuntament de Mataró, de la 

sol·licitud presentada per aquest sindicat el 8 de juliol de 2014, de que li fos 

reconegut a tot el personal municipal els dies addicionals de lliure disposició i de 

vacances en funció de l’antiguitat reconeguda. 

 

El Jutjat ha desestimat el recurs contenciós administratiu, declarant la no 

procedència de reconeixement a tot el personal municipal dels dies addicionals 

de lliure disposició i de vacances en funció de l’antiguitat reconeguda, sense 

imposició de costes a cap de les parts. 

 

D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 

5337/2015, de 3 de juliol, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals, previ 

dictamen de la Comissió Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern 

Local l’adopció del següent ACORD: 

 

Únic.- Donar-se per assabentada de la Sentència del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 2 de Barcelona, de data 25 de febrer de 2015, recaiguda en 

el recurs núm. 499/2014, interposat per la Central Sindical Independiente y de 

Funcionarios (CSI-CSIF) contra la desestimació presumpta, per part de 

l’Ajuntament de Mataró, de la sol·licitud presentada per aquest sindicat el 8 de 

juliol de 2014, de que li fos reconegut a tot el personal municipal els dies 
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addicionals de lliure disposició i de vacances en funció de l’antiguitat 

reconeguda.”  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

 

9 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT SOCIAL 2 

DE MATARÓ, EN EL PROCEDIMENT DE SANCIÓ 53/2014, SEGUIT A INSTÀNCIA 

DE MLCH. 

 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta 

la proposta següent: 

 

“El senyor M.L.C., fou treballador en règim laboral, interí per vacant, d’aquesta 

Corporació, amb la categoria de tècnic especialista de programes, grup C1, des 

de l’1 d’agost de 2011 i fins el 20 de març de 2014. La relació laboral amb el 

senyor M.L.C i l’Ajuntament de Mataró causà fi en virtut de resolució sancionadora 

número 1942/2014, de 17 de març (expedient administratiu 522/2013) per la 

comissió d’una falta disciplinària de caràcter molt greu, tipificada a l’article 95.2 de 

la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), 

consistent en l’ incompliment notori de les funcions essencials inherents al lloc de 

treball o funcions encomanades. 

 

El senyor M.L.C interposà demanda contra l’Ajuntament de Mataró i el Fons de 

Garantia Salarial (FOGASA) en reclamació de sanció.  

 

L’ esmentada demanda es va tramitar davant el Jutjat Social 2 de Mataró, 

procediment de sanció 53/2014, assenyalant-se la data de judici pel dia 9 de 

febrer de 2015.  

 



 18 

Per diligència d’ordenació del Secretari Judicial, de data 6 de febrer de 2015, es 

suspengué l’esmentat judici i se n’assenyalà de nou pel dia 16 de juny de 2015. 

 

Celebrada acta de conciliació en data 16 de juny de 2015, es fa constar la 

incompareixença de la part actora i, per part de l’Ajuntament, la sol·licitud de 

desestiment de l’actora i arxiu de les actuacions. 

 

Vist que per Decret núm. 329/15, de 16 de juny de 2015, es disposa tenir a la part 

actora per desistida de la seva demanda i, en conseqüència procedir a l’arxiu de 

les actuacions. I que aquest no ha estat impugnat.  

 

D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 5337/2015, 

de 3 de juliol, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals, previ dictamen de la 

Comissió Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 

següent ACORD: 

 

Únic.- Donar-se per assabentada del Decret núm. 329/15, de data 16 de juny de 

2015, dictat en el procediment de sanció 53/2014, seguit davant el Jutjat Social 2 

de Mataró a instàncies del senyor M.L.C contra l’Ajuntament de Mataró i el Fons de 

Garantia Salarial i pel qual es disposa tenir a la part actora per desistida de la seva 

demanda i l’arxiu de les actuacions.” 

 

 

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 hores de la tarda, el senyor 

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




