Data de publicació: 16/02/2016

ACTA NÚM. 15/2015- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 28 DE SETEMBRE DE 2015.
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el vint-i-vuit de setembre de dos mil quinze, essent dos quarts
de tres de la tarda, es reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a l’objecte
de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del
senyor DAVID BOTE PAZ, Alcalde - president
Hi concorren:
En David Bote Paz
En Joaquim Fernàndez i Oller
Na Núria Moreno Romero
Na Núria Calpe i Marquet
En Juan Manuel Vinzo Gil
En Miquel Rey i Castilla
En Juan Carlos Jerez Antequera

Alcalde
1r. Tinent d’Alcalde
2na. Tinent d’Alcalde
3na. Tinent d’Alcalde
4rt. Tinent d’Alcalde
5è . Tinent d’Alcalde
6è Tinent d’Alcalde

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

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit.

L’ordre del dia de la sessió actual és el següent:
1

Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 14 de
setembre de 2015

2

DESPATX OFICIAL
CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions-

3

Resolució del contracte de la gestió del Punt d’Informació Juvenil de l’Oficina
Municipal d’Emancipació Juvenil-Sidral i del Sidral.IES, per dissolució de l’adjudicatari.

4

Resolució del contracte del subministrament de material d’obra, per impossibilitat
d’executar la prestació per part de l’adjudicatari.

1

5

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació, mitjançant procediment obert, del servei de manteniment de les àrees de
jocs infantils.

6

Resolució de recurs interposat contra l’acord de Junta de Govern Local de data
18/05/2015 i adjudicació del subministrament de lones publicitàries.

7

Aprovar l’adjudicació del servei de manteniment de les instal·lacions de climatització.
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

8

Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat Social núm. 1 de Mataró, en el
procediment de reclamació de quantitat 651/2013, seguit a instància de 27
treballadores
SECRETARIA GENERAL

9

Donar-se per assabentada de la Sentència número 176/2015, de 4 de setembre,
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona en el Procediment
Abreujat número 85/2015, interposat contra desestimació de la reclamació
administrativa de responsabilitat patrimonial per haver caigut a la via pública.
CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació
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Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 136/15, de 10 de juny
de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Barcelona, en relació al
recurs contenciós administratiu contra la sanció de data 20 de novembre de 2012.
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 de setembre de
2015.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).
2

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

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions3

RESOLUCIÓ

DEL

CONTRACTE

DE

LA

GESTIÓ

DEL

PUNT

D’INFORMACIÓ JUVENIL DE L’OFICINA MUNICIPAL D’EMANCIPACIÓ JUVENILSIDRAL I DEL SIDRAL.IES, PER DISSOLUCIÓ DE L’ADJUDICATARI.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Relació de fets
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 4 de juny de 2012, es va adjudicar
el contracte de la gestió del Punt d’Informació Juvenil de l’Oficina Municipal
d’Emancipació Juvenil-Sidral i del Sidral.IES a favor de CISEC, Centre d’Informació i
Serveis a l’Estudiant de Catalunya.
2. Per acord de l’assemblea general extraordinària de data 1 d’abril de 2013
l’associació adjudicatària es va transformar en la cooperativa CISEC, SCCL.
3. En data 27/03/2015 ha tingut entrada en el Registre General d’aquesta Corporació
escrit de CISEC, SCCL en el qual es comunica la dissolució de la cooperativa, i
s’acompanya certificació del corresponent acord de l’Assemblea de la cooperativa.
4. Per informe de data 31/03/2015, el cap del Servei de Família comunica que el
servei s’ha prestat de forma satisfactòria.
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Fonaments jurídics
1. L’article 223.a) 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 recull com una de les
causes de resolució dels contractes l’extinció de la personalitat jurídica de la societat
contractista.
2. Els art. 100 i 102 del mateix text legal, regulen les responsabilitat a que estan
afectes les garanties i les normes per a la seva devolució u cancel·lació.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de
juny, de delegació de competències,

qui subscriu, regidor delegat de Serveis

Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acordar la resolució del contracte de la gestió del Punt d’Informació Juvenil
de l’Oficina Municipal d’Emancipació Juvenil-Sidral i del Sidral.IES, a partir de l’1 de
maig de 2015, per dissolució de l’adjudicatari CISEC, Centre d’Informació i Serveis a
l’Estudiant de Catalunya (actualment CISEC, SCCL).
Segon.- Procedir a la devolució de la garantia per import de 4.173,48 euros,
constituïda a favor de l'Ajuntament, per CISEC, Centre d’Informació i Serveis a
l’Estudiant de Catalunya (actualment CISEC, SCCL), per no considerar-se procedent
la seva confiscació, atès que no ha hagut incompliment culpable del contractista, i no
s’han produït perjudicis a l’Ajuntament.
Tercer.- Atès que la resolució és efectiva a partir de l’1 de maig de 2015, però cal fer
front a la despesa efectuada durant els mesos de gener a abril d’aquest any,
autoritzar les operacions comptables:
Operació AD/ núm. 26273 per import de 27.820,48 €
Operació AD núm. 26281 per import de 13.910,24 €”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).
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4

RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL

D’OBRA, PER IMPOSSIBILITAT D’EXECUTAR LA PRESTACIÓ PER PART DE
L’ADJUDICATARI.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Relació de fets
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 1 de setembre de 2014, es va
adjudicar el contracte del subministrament de material d’ obra a favor de l’empresa
Comercial Iluro, SL
2. En data 13/07/2015 ha tingut entrada en el Registre General d’aquesta Corporació
escrit de l’empresa Comercial Iluro, SA en el qual es comunica que l’ empresa ha
presentat sol.licitut de concurs de creditors i que només podran subministrar aquell
material que tinguin en estoc, no podent tramitar cap comanda de material que no
tinguin a les seves dependències.
3. Per informe de data 24/08/2015, el cap del Servei d’ Equipaments i del cap del
Servei d’ Espais Públics, proposen la resolució del contracte del subministrament de
material d’ obra davant la impossibilitat de l’ industrial d’ atendre les comandes amb
normalitat,

Fonaments jurídics
1. L’article 223.g) 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 recull com una de les
causes de resolució dels contractes la impossibilitat d’ executar la prestació en els
termes inicialment pactats.
2. Els art. 100 i 102 del mateix text legal, regulen les responsabilitat a que estan
afectes les garanties i les normes per a la seva devolució u cancel·lació.
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En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de
juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis
Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acordar la resolució del contracte del subministrament de material d’ obra
adjudicat a l’empresa Comercial Iluro, SA davant la impossibilitat d’ executar la
prestació en els termes inicialment pactats.
Segon.- Procedir a la devolució de les garanties per import de 3.441,32 euros,
constituïdes a favor de l'Ajuntament, per Comercial Iluro, SA per no considerar-se
procedent la seva confiscació, atès que no ha hagut incompliment culpable del
contractista, i no s’han produït perjudicis a l’Ajuntament.
Tercer.- Autoritzar les operacions comptables inverses:
Relació AD/ núm.4208 per import de 15.819,51 €”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:
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APROVACIÓ

Unanimitat. (7).

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES ÀREES DE
JOCS INFANTILS.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Mitjançant informe de data 10 d’ agost de 2015 , el cap del Servei d’ Espais Públics
sol·licita la tramitació de la contractació del servei de manteniment de les àrees de joc
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infantils de la ciutat de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 96.747,65 euros pels 2 anys de la durada inicial del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades el plec
de clàusules administratives, el valor estimat del contracte és de 290.242,96 euros.
Consta a l’expedient:
• informe del secretari general de data 16/09/2015, respecte de l’adequació dels
plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals
aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector
públic.
• Informe de l’interventor de Fons de data 16/09/2015 respecte a

la previsió

d’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de
la present contractació a les partides del pressupost 2015, i a les que s’aprovin per
als exercicis 2016 a 2017.
Atès el que disposen els arts. 10, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de
juny, de delegació de competències, , qui subscriu, regidor delegat de Serveis
Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del servei de manteniment de les àrees de
jocs infantils de la ciutat de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació
del contracte de fins a 96.747,65 euros pels 2 anys de la durada inicial del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades el plec
de clàusules administratives, el valor estimat del contracte és de 290.242,96 euros.
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Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i condicions tècniques
particulars que regiran l’ acord del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant
tramitació ordinària i procediment obert subjecte a regulació harmonitzada
Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 40 dies naturals, comptats des de
la remissió de l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions.
Quart.- Autoritzar la despesa de fins a 96.747,65 euros més 20.317,01 euros en
concepte d’IVA, en total 117.064,66 euros, d’acord amb els següents imports :
A núm. 79501 per import de 9.755,39 €
APOS núm. 79503 per import de 107.309,27 €
D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes del present
contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents partides del
pressupost municipal que s’aprovin per als exercici 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:

6
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Unanimitat. (7).

RESOLUCIÓ DE RECURS INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DE JUNTA
GOVERN

LOCAL

DE

DATA

18/05/2015

I

ADJUDICACIÓ

DEL

SUBMINISTRAMENT DE LONES PUBLICITÀRIES.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
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“Relació de Fets
PRIMER. Per acord de la Junta de Govern Local de data 18 de maig de 2015 es va
aprovar adjudicar el subministrament de lones publicitàries (lot 1) i cartells per a
mupis (lot 2) a l’ empresa Publiservei, SL
SEGON. En data 15 de juny de 2015 el Sr. J.C.S., en nom i representació de
l’empresa Publicitat Fermalli Maresme, SL interposa recurs de reposició contra
l’esmentada resolució, concretament contra la valoració del Lot 1, en els següents
termes:
“-En quan a primera instal·lació de torreta només es té en compte per a la valoració
una unitat quan les torretes instal·lades en l’actualitat són tres.
-En quan als canvis de lones de torreta només es té en compte el cost de canvi d’
una lona, quan el plec es demanen 65 unitats i per tant considerem que s’ ha de
valorar el cost de canvi de dites 65 unitats.”
Acaba sol·licitant que es declari la nul·litat de l’acord d’adjudicació impugnat i que
s’ordeni la retroacció de les actuacions al moment anterior a la valoració de les
propostes dels licitadors contingudes en l’ oferta de subministrament.
Fonaments de Dret
PRIMER. Al·lega Publicitat Fermalli Maresme SL que en la valoració de les ofertes
no es tenen en compte el següents paràmetres:
“-En quan a primera instal·lació de torreta només es té en compte per a la valoració
una unitat quan les torretes instal.lades en l’actualitat són tres.”
En el plec de clàusules no es determina el número de torretes instal·lades, per tant
només es valora la instal·lació d’ una torreta.
“-En quan als canvis de lones de torreta només es té en compte el cost de canvi d’
una lona, quan el plec es demanen 65 unitats i per tant considerem que s’ ha de
valorar el cost de canvi de dites 65 unitats.”
Les empreses que es van presentar a la licitació pel subministrament de lones
publicitàries havien d’ ofertar el preu unitari pel subministrament de diversos tipus de
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lones que es detallaven en el plec de condicions tècniques, que es multiplicava pel
volum estimat de lones anuals.
Una de les classes de lones per les quals havien d’ oferta preu de subministrament
eren les lones per torreta amb una estimació anual de 65 unitats.
Els licitadors també havien d’ofertar també el preu pel canvi de lona per roll up, per
la primera instal·lació d’ una torreta i per la instal·lació de lones en una torreta.
En l’informe d’adjudicació de 24 d’abril de 2015 es va tenir en consideració les ofertes
presentades pel subministrament dels diferents tipus de lones, incloses les lones per
torreta, i el preu ofertat per canviar una lona per roll up, per la primera instal·lació
d’una torreta i el preu d’una instal·lació de lones en una torreta, amb el següent
resultat:
OFERTES ECONÒMIQUES
LONES PUBLICITÀRIES
LICITADOR

Subminis.
lones

Canvi
lona
roll up

SUNDIS, SA
ORMOGRAF, SA
LET'S GO PRINT
IDÈNTIC, SL
FERMALLI, SL
PUBLISERVEI, SL

10.727,00
12.402,30
17.430,15
10.953,83
10.220,00
8.665,00

62,00
50,00
30,00
50,89
10,00
45,00

1era
instal.
torreta

Inst.
lones
torreta

Total

210,00
453,10
362,50
70,00
0,00
200,00

80,00
76,80
64,00
17,00
10,00
100,00

11.079,00
12.982,20
17.886,65
11.091,72
10.240,00
9.010,00

Els licitadors havien d’ofertar el preu del servei de muntatge de les lones a les
torretes cada cop que calgués efectuar la substitució d’una ja instal·lada per una de
nova. El preu era el mateix tant si se’n canvia una, dues, tres o totes les lones en el
mateix moment.
En l’informe d’ adjudicació només es va tenir en consideració el cost d’una sola
instal·lació de lones en una torreta, mentre que en el plec tècnic s’estimava que es
subministrarien 65 lones cada any, que es poden canviar una, dues, tres o les
quatre a la vegada.
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En el supòsit de canviar una sola lona cada vegada (65 instal·lacions) les ofertes
quedarien de la següent manera:

OFERTES ECONÒMIQUES
LONES PUBLICITÀRIES
LICITADOR

Canvi
Subministr. lona
Lones
roll up

SUNDIS, SA
ORMOGRAF, SA
LET'S GO PRINT
IDÈNTIC, SL
FERMALLI, SL
PUBLISERVEI, SL

10.727,00
12.402,30
17.430,15
10.953,83
10.220,00
8.665,00

62,00
50,00
30,00
50,89
10,00
45,00

1era
instal.
torreta
210,00
453,10
362,50
70,00
0,00
200,00

Inst.
lones
torreta

Total

5.200,00
4.992,00
4.160,00
1.105,00
650,00
6.500,00

16.199,00
17.897,40
21.982,65
12.179,72
10.880,00
15.410,00

En el supòsit de canviar dues lones cada vegada (32 instal·lacions) les ofertes
quedarien de la següent manera:

OFERTES ECONÒMIQUES
LONES PUBLICITÀRIES
LICITADOR

Canvi
Subministr. lona
lones
roll up

SUNDIS, SA
ORMOGRAF, SA
LET'S GO PRINT
IDÈNTIC, SL
FERMALLI, SL
PUBLISERVEI, SL

10.727,00
12.402,30
17.430,15
10.953,83
10.220,00
8.665,00

62,00
50,00
30,00
50,89
10,00
45,00

1era
instal.
torreta
210,00
453,10
362,50
70,00
0,00
200,00

Inst.
lones
torreta

Total

2.560,00
2.457,60
2.048,00
544,00
320,00
3.200,00

13.559,00
15.363,00
19.870,65
11.618,72
10.550,00
12.110,00

En el supòsit de canviar tres lones cada vegada (21 instal·lacions) les ofertes
quedarien de la següent manera:
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OFERTES ECONÒMIQUES
LONES PUBLICITÀRIES
LICITADOR

Canvi
Subministr. lona
lones
roll up

SUNDIS, SA
ORMOGRAF, SA
LET'S GO PRINT
IDÈNTIC, SL
FERMALLI, SL
PUBLISERVEI, SL

10.727,00
12.402,30
17.430,15
10.953,83
10.220,00
8.665,00

62,00
50,00
30,00
50,89
10,00
45,00

1era
instal.
torreta
210,00
453,10
362,50
70,00
0,00
200,00

Inst.
lones
torreta

Total

1.680,00
1.612,80
1.344,00
357,00
210,00
2.100,00

12.679,00
14.518,20
19.166,65
11.431,72
10.440,00
11.010,00

En el supòsit de canviar quatre lones a la vegada (16 instal·lacions) les ofertes
quedarien de la següent manera:
OFERTES ECONÒMIQUES
LONES PUBLICITÀRIES
LICITADOR

Canvi
Subministr. lona
lones
roll up

SUNDIS, SA
ORMOGRAF, SA
LET'S GO PRINT
IDÈNTIC, SL
FERMALLI, SL
PUBLISERVEI, SL

10.727,00
12.402,30
17.430,15
10.953,83
10.220,00
8.665,00

62,00
50,00
30,00
50,89
10,00
45,00

1era
instal.
torreta
210,00
453,10
362,50
70,00
0,00
200,00

Inst.
lones
torreta

Total

1.280,00
1.228,80
1.024,00
272,00
160,00
1.600,00

12.279,00
14.134,20
18.846,65
11.346,72
10.390,00
10.510,00

En tots els supòsits l’ oferta presentada per l’empresa Fermalli SL seria la més
avantatjosa
SEGON. Els articles 31 i següents del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic regulen el règim d’invalidesa de la contractació administrativa. L’error de
valoració exposat en l’apartat anterior, va comportar que l’empresa proposada com a
adjudicatària no fos la que havia presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa,
contravenint així l’article 151 de l’esmentat Text refós.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de
juny, de delegació de competències, , qui subscriu, president de la mesa de
contractació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
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Primer.- Estimar parcialment el recurs de reposició presentat pel Sr. J.C.S, en
representació de l’empresa Publicitat Fermalli Maresme SL, contra l’acord de Junta
de Govern Local de data 18 de maig de 2015 d’adjudicació del subministrament de
lones publicitàries (lot 1), en el següent sentit:
a) Desestimar el primer motiu d’impugnació referent a que “a primera instal·lació de
torreta només es té en compte per a la valoració una unitat quan les torretes
instal·lades en l’actualitat són tres.”, atès que en el plec de clàusules no es
determina el número de torretes instal·lades, i, per tant, només es valora la
instal·lació d’una.
b) Estimar el segon motiu d’impugnació referent a que“als canvis de lones de torreta
només es té en compte el cost de canvi d’ una lona, quan el plec es demanen 65
unitats”, ja que, efectivament, en l’informe d’ adjudicació només es va tenir en
consideració el cost d’una sola instal·lació de lones en una torreta, mentre que en
el plec tècnic s’estimava que es subministrarien 65 lones cada any, que es poden
canviar una, dues, tres o les quatre a la vegada.
Aquesta estimació comporta la nova assignació de puntuació que consta en
l’apartat “Fonaments de dret” d’aquesta resolució, resultant l’oferta
econòmicament més avantatjosa, la presentada per l’empresa Publicitat Fermalli
Maresme SL.
Segon.- Com a conseqüència de l’anterior acord, adjudicar la contractació del
subministrament de lones publicitàries a l’empresa Publicitat Fermalli Maresme SL
pels preus unitaris que consten en la seva oferta.
Tercer.- Requerir a l’empresa Publicitat Fermalli Maresme SL que constitueixi una
garantia definitiva per import de 1.368, 55 € en el termini màxim de 10 dies a comptar
des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació
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 l’ import de 24.796,62 € de la següent manera:
D núm. 83544 per import de 3.993 €
DPOS núm. 83546 per import de 7.986 €
Relació D núm. 4414 per import de 157,62 €
Relació DPOS núm. 4101 per import de 12.660,00 €
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Sisè.- Aprovar les següent operacions comptables inverses:
D/ núm. 83542 per import de 3.993 €
DPOS/ núm. 83543 per import de 7.986 €
Relació D/ núm. 4116 per import de 157,62 €
Relació DPOS/ núm. 4099 per import de 12.660 €
Setè.- Supeditar els efectes d’ aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a les partides del pressupost de l’Ajuntament de Mataró que s’ aprovin pels exercicis
2016 i 2017, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació
durant les expressades anualitats.
Vuitè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i en el perfil del
contractant.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

7

Unanimitat. (7).

APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES

INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ.
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 d’abril de 2015 es va iniciar el
procediment per la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions de
climatització dels edificis municipals, mitjançant procediment obert per un import fixat
com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 92.975,00, IVA no inclòs, per
l’any de durada inicial del contracte.
Mitjançant informe de data 29 de maig de 2015, l’enginyer tècnic municipal del Servei
d’Equipaments Municipals, va procedir a la valoració dels criteris d’adjudicació que
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depenen d’un judici de valor, i per informe de data 2 de setembre de 2015 ha valorat
les ofertes econòmiques, tot quedant classificada en primer lloc l’empresa
TECNIFRED I CLIMA, SL. S’adjunta al present acord còpia d’ambdós informes.
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 el
pressupost que s’aprovi per a l’exercici 2016.
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

l’adopció dels següents

acords:
Primer.-Adjudicar el servei de manteniment de les instal·lacions de climatització dels
edificis municipals a l’empresa TECNIFRED I CLIMA, SL pels preus unitaris que
consten en la seva oferta.
Segon.-Requerir l’empresa TECNIFRED I CLIMA, SL perquè en el termini de 10 dies
naturals a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació:
a) constitueixi a favor de l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per
import de 4.648,76 euros, corresponent al 5% del pressupost d’adjudicació,
exclòs l’IVA, advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà
que ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la documentació al licitador
classificat en segona posició.
b) aboni l’ import de 91,80 euros, en concepte de publicació de l’anunci de
licitació al BOPB.
c) aboni l’ import de 387,98 euros, en concepte de publicació de l’anunci de
licitació al BOE.
Tercer.- 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.
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Quart.- Disposar a favor de TECNIFRED I CLIMA, SL l’import de 92.975,21 euros,
més 19.524,79 euros en concepte d’IVA, en total 112.500,00 euros de la següent
manera:
- Any 2015: 18.750 euros (relació D núm. 4153).
- Any 2016: 93.750 euros (relació ADPOS núm.4161).
Cinquè.- Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i
suficient a les corresponents partides dels pressupostos municipals que s’aprovin per
a l’exercici 2016, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació
durant l’expressada anualitat.
Sisè.- Autoritzar les anotacions comptables inverses següents:
Relació A/ núm. 4154 per import de 56.250 €
Relació APOS/ núm. 4160 per import de 37.500 €
Setè.- Notificar aquesta resolució als licitadors, i publicar-la en el DOUE, BOE, BOP i
perfil de contractant.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
8

DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT SOCIAL

NÚM. 1 DE MATARÓ, EN EL PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ DE QUANTITAT
651/2013, SEGUIT A INSTÀNCIA DE 27 TREBALLADORES
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Mataró de 13 de maig de 2008
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es va adjudicar el contracte de gestió de servei públic en la modalitat de concert per a
la prestació del servei d’atenció domiciliària, a les empreses GESEX ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA SL, CLECE SA, GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS SL y MAP
SERVEIS A LA PERSONA SL, amb efectes 1 de juny de 2008 fins el 31 de maig de
2010, amb una pròrroga de dos anys més. Per Decret de 13 de febrer de 2012
s’autoritza la cessió a l’empresa FIAZ FUERZA GESTORA, SL dels drets i
obligacions del GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS SL en el contracte de servei
públic d’atenció domiciliària.
Les senyores R.M.B., M.P.G.,C.A.S.P, E.N.A., M.K.R., M.N.M.,C.R.G, M.C.P.G, ,
A.R.N., M.D.G, M.C.R.G, R.F.R, S.V.C., T.Z, L.R.D., M.C.D.O., B.M.V, J.P.P, R.G.P,
E.C.G, I.R.G., D.S.R., O.D.S.,O.D.S, P.C.V., M.C.P.F, Z.F.L i M.L.R.N., treballadores
de les empreses contractistes per a la prestació del servei d’atenció domiciliària, van
presentar conjuntament demanda contra les empreses GRUPO BB SERVICIOS
DIVERSOS, S.L, FIAZ FUERZA GESTORA, S.L, AJUNTAMENT DE MATARÓ i Fons
de Garantia Salarial (FOGASA), en matèria de reclamació de quantitat per deutes
salarials corresponent als mesos compresos de febrer a juliol de 2012 i liquidació de
vacances de l’any 2012. Posteriorment, a sol·licitud de la part codemandada
Ajuntament de Mataró i acceptat pel Jutjat, la demanda fou ampliada també contra les
empreses GESEX ATENCIÓ DOMICILIÀRIA S.L, CLECE S.A i MAP SERVEIS A LES
PERSONES, S.L.
La part demandant (27 treballadores) sol·licitava, en reclamació de quantitat, l’import
total de 33.895,67 euros, en concepte de salaris no abonats més el 10% d’interessos
de demora, reclamant

la responsabilitat

solidària de totes

les

empreses

codemandades, essent en el cas de l’Ajuntament de Mataró la responsabilitat
solidària prevista a l’article 42 de l’Estatut dels Treballadors, en tant que els Serveis
Socials d’atenció domiciliària constitueixen “pròpia activitat” de l’Ajuntament des del
moment en que aquest va assumir aquesta particular funció social, íntimament
vinculada amb el que constitueix l’essència de l’actuació de l’administració local
envers als seus ciutadans.
L’esmentada demanda es va tramitar davant el Jutjat Social núm. 1 de Mataró,
procediment de reclamació de quantitat 651/2013, assenyalant-se la data de judici el
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dia 17 de febrer de 2015 (prèvia suspensió del judici assenyalat pel dia 29 de
setembre de 2014 a petició de l’Ajuntament de Mataró per existència de litisconsorci
passiu necessari, interessant l’ampliació de la demanda enfront les mercantils abans
referides).
Vist que en data 18 de març de 2015, el Jutjat Social núm. 1 de Mataró ha dictat
Sentència núm. 52/2015, per la qual resol el següent:
1r) Estimar l’excepció de prescripció de l’acció al·legada per l’Ajuntament de Mataró,
absolent a aquest organisme de les pretensions efectuades en la seva contra.
2n) Desestimar la demanda de reclamació de quantitat de les treballadores
demandants contra les empreses MAP SERVEIS A LES PERSONES S.L, GESEX
ATENCIÓ DOMICILIÀRIA S.L i CLECE S.A, absolent a dites empreses de les
pretensions efectuades en la seva contra.
3r) Estimar la demanda de reclamació de quantitat de les treballadores demandants
contra GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS, S.L i FIAZ FUERZA GESTORA S.L,
condemnant-les solidàriament a dites empreses demandades a abonar les quantitats
detallades en el pronunciament judicial i que es donen per reproduïdes.
Així mateix, i respecte del FOGASA, declara la seva absolució, sense perjudici de les
responsabilitats legals que en el seu cas li puguin correspondre.
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 número 52/2015, de 18 de març de
2015, dictada en el procediment de reclamació de quantitat 651/2013, seguit davant
el Jutjat Social núm. 1 de Mataró, per la qual resol el següent:
1r) Estimar l’excepció de prescripció de l’acció al·legada per l’Ajuntament de
Mataró, absolent a aquest organisme de les pretensions efectuades en la seva
contra.
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2n) Desestimar la demanda de reclamació de quantitat de les treballadores
demandants contra les empreses MAP SERVEIS A LES PERSONES S.L,
GESEX ATENCIÓ DOMICILIÀRIA S.L i CLECE S.A, absolent a dites
empreses de les pretensions efectuades en la seva contra.
3r) Estimar la demanda de reclamació de quantitat de les treballadores
demandants contra GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS, S.L i FIAZ FUERZA
GESTORA S.L, condemnant-les solidàriament a dites empreses demandades
a abonar les quantitats detallades en el pronunciament judicial i que es donen
per reproduïdes.
Així mateix, i respecte del FOGASA, declara la seva absolució, sense perjudici de les
responsabilitats legals que en el seu cas li puguin correspondre.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

SECRETARIA GENERAL
9

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 176/2015,

DE 4 DE SETEMBRE, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
NÚMERO 6 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚMERO
85/2015,

INTERPOSAT

CONTRA

DESESTIMACIÓ

DE

LA

RECLAMACIÓ

ADMINISTRATIVA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER HAVER CAIGUT
A LA VIA PÚBLICA.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“En data 15 de setembre de 2015, el Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de
Barcelona, ha notificat la Sentencia número 176/15, de 4 de setembre, dictada en el
Procediment Abreujat número 85/2015, interposat per la senyora A.G.S., contra el
decret número 147/2015, de 14 de gener, del Regidor Delegat d’Administració i
Atenció

Ciutadana

que

resol

desestimar
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la

reclamació

administrativa

de

responsabilitat patrimonial per haver caigut quan anava a buscar l’autobús a
l’Avinguda Gatassa.
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una
indemnització per danys i perjudicis per un import de 25.772,24 euros. La sentència
del Jutjat Contenciós Administratiu desestima la demanda sense imposició de les
costes del procediment a càrrec de la demandant, entre altres, amb el següent
argument:
“En el cas que ens ocupa la demandada no nega la caiguda però si
que nega la relació de causalitat entre la caiguda i el funcionament
d’un servei municipal. En efecte, l’actora al·lega que va caure degut al
mal estat del carrer però per acreditar-ho aporta una fotografia del
carrer en el que no es visualitza cap defecte. Tampoc s’aprecia que el
carrer estigués en obres per la qual cosa no es pot admetre que el
carrer on diu que va caure, estigués en mal estat .”
En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per
Resolució de l’Alcaldia de data 3 de juliol de 2015, proposo el següent acord:
Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentència número 176/2015, de 4 de
setembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona en el
Procediment Abreujat número 85/2015, interposat per la senyora A.G.S., contra el
decret numero 147/2015, de 14 de gener, del Regidor Delegat d’Administració i
Atenció

Ciutadana

que

resol

desestimar

la

reclamació

administrativa

de

responsabilitat patrimonial per haver caigut quan anava a buscar l’autobús a
l’Avinguda Gatassa (Expedient: W67/2013).
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de
Barcelona.”
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).
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CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació
10

DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA

NÚM. 136/15, DE 10 DE JUNY DE 2015, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 3 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU CONTRA LA SANCIÓ DE DATA 20 DE NOVEMBRE DE 2012.
La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics, presenta la proposta següent:
“En data 20 de novembre de 2012, la Regidora delegada de Via Pública, Obres,
Serveis i Manteniment, resol imposar una sanció de 90 € en matèria de gossos
potencialment perillosos, i la JGL en data 10 de desembre de 2012 acordà imposar
les sancions de 2.404,05€, 500€ i 400,51 € en la mateixa matèria. (Expedient 401/12
GP).
L’esmentada resolució i l’acord varen ser impugnats davant els Jutjats Contenciosos
Administratius de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número
241/13-F pel Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Barcelona.
En data 10 de juny de 2015, practicades les actuacions processals procedents i
celebrada vista oral el 27/05/2015 , es dictà sentència núm. 136/15 que resol:
“Desestimo el recurso interpuesto por don E.T.G.contra la resolución de 10/12/12 que
impone una sanción de 3.795,01€ y la resolución de 15/04/13 que reduce las
sanciones en 100 € y confirmo la resolución impugnada. Con la imposición de las
costas don E.T.G.”
A la vista del contingut de la sentència recaiguda esmentada.
Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de
disposicions legals, i d’acord amb les competències delegades per Resolució
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d’Alcaldia de data 15 de juny de 2015, a la Junta de Govern, PROPOSO:
Primer.- Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 136/15, de 10
de juny de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Barcelona, en
relació al recurs contenciós administratiu contra la sanció de data 20 de novembre de
2012.
Segon.- Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal que,
en el que calgui, procedeixi a la seva execució.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge11

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR

RIERA DE CIRERA-ROCAFONDA.
La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada d’urbanisme, Medi Ambient i
Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“M.R.A., SLP, ha presentat per a la seva aprovació el Projecte d’urbanització del
PMU-004 de Riera de Cirera–Rocafonda, promogut per Volumètric Promotora
Constructora, SLU.
Els diferents serveis municipals han informat el projecte, amb el següent resultat:
-

El 6 de maig de 2015, la Secció d’Urbanisme del Servei d’Urbanisme, Patrimoni i
Habitatge informa favorablement amb esmenes.
El 8 de maig de 2015, el Servei de Mobilitat informa amb prescripcions.
El 14 de maig de 2015, el coordinador de Projecte de l’Àrea de Via Pública i
Equipaments Municipals, informa que cal la revisió del projecte per part de
Localret.
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-

-

-

El 18 de maig de 2015, el Servei d’Espais Públics informa amb prescripcions.
El 18 de maig de 2015, la Secció de Jardineria del Servei d’Espais Públics
informa favorablement amb recomanacions en l’arbrat.
El 20 de maig de 2015, la Secció de Planificació i Inspecció, del Servei
d’Assessorament, Gestió i Planificació informa desfavorablement l’enllumenat
públic.
El 18 de juny de 2015, M.R.A, SLP, presenta un Dossier de justificació del
compliment de les observacions de l’informe.
L’1 de juliol de 2015, la Secció esmentada informa favorablement amb
prescripcions.
El 18 de juny de 2015, el tècnic de residus i neteja viària del Servei d’Espais
Públics, informa favorablement amb prescripcions respecte al model de
contenidors per a cada àrea de residus.
El 26 de juny de 2015, Aigües de Mataró informa amb prescripcions.

El projecte d’urbanització es desenvolupa d’acord les determinacions del Pla de
Millora Urbana

del sector PMU-04d “Riera de Cirera - Rocafonda”, aprovat

definitivament el 6 de novembre de 2014 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona.
L’objecte del projecte d’urbanització és la definició a nivell constructiu i la valoració de
les obres d’urbanització del sector PMU-04d d’acord amb les determinacions del
planejament que preveu la seva execució en sis fases d’execució independents. Es
contempla una durada màxima bianual per cada una de les fases que s’aniran
efectuant de manera correlativa amb un termini màxim per desenvolupar tot el sector
de 12 anys.
Tot i que el projecte presentat defineix totes les obres d’urbanització repartides en les
6 fases projectades, a l’inici de l’execució de cada fase l’ajuntament haurà de ratificar
el contingut del projecte atesa la llarga durada prevista, que pot comportar que es
puguin produir canvis en la normativa d’aplicació o conceptuals

d’organització i

desenvolupament de les diferents infraestructures o serveis implicats.
D’acord a les determinacions del planejament s’estableix un període màxim per a
l’inici de les obres de la primera fase d’urbanització d’un any i mig des de l’aprovació
definitiva del projecte de reparcel·lació.
L’arquitecte, adjunt al Coordinador de l'Àrea de Serveis Territorials per
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Urbanisme, ha informat favorablement amb les següents prescripcions:
1. En el document s’ha de fer constar que a l’inici de l’execució de cadascuna de les
fases programades l’ajuntament haurà de ratificar el contingut del projecte atesa
la llarga durada prevista, que pot comportar que es puguin produir canvis en la
normativa d’aplicació o conceptuals d’organització i desenvolupament de les
diferents infraestructures o serveis implicats.
2. El projecte d’urbanització haurà d’incloure la definició de les obres d’urbanització
dels sòls privats però amb servitud d’ús públic per garantir el mateix tractament i
continuïtat de l’espai lliure públic.
3. Incorporar les prescripcions establertes als informes emesos pels diferents
serveis municipals i la companyia d’aigües.
A fi d’abreujar la tramitació alguns dels informes relacionats amb prescripcions o
esmenes, proposen que aquestes s’efectuïn entre l’aprovació inicial i la definitiva.
Vistos els informes jurídic i tècnics precedents; els articles 58, 72, 89.6 i 119.2 del
Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme;
l’article 23 apartats 1.b i 2 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei d'urbanisme, i els articles 21.1.j), 21.3) i 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del règim local, proposo a la Junta de Govern Local, en virtut
de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 3 de juliol de
2015, l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del PMU-004 de Riera de
Cirera–Rocafonda, presentat per M.R.A, SLP i promogut per Volumètric Promotora
Constructora, SLU, amb les condicions establertes en els informes relacionats en la
part expositiva, els quals es donen trasllat a la promotora per al seu compliment.
Segon.- Obrir un període d’informació pública d’un mes prèvia publicació d’edictes en
el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya i als
taulers d’edictes municipals, inclòs l’espai web municipal.
Tercer.- Sol·licitar informe als organismes públics competents afectats i concedir el
termini d’un mes a les empreses de subministrament de serveis afectades perquè es
pronunciïn sobre el projecte.
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Quart.- Notificar aquest acord als interessats en el projecte i als serveis municipals
afectats.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

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