ACTA NÚM. 11/2014 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 2 DE JUNY DE 2014.
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el dos de dos mil catorze, 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 JOAN
MORA I BOSCH, Alcalde - president
Hi concorren:
En Joan Mora i Bosch
En Joaquim Fernàndez i Oller
Na Núria Calpe i Marquet
En Pere Galbany i Duran
En Miquel Rey i Castilla

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

Assistits del Secretari General senyor Manuel Monfort Pastor, que certifica.
Excusen la seva assistència
Na Montserrat Rodriguez i Sánchez
Na Olga Ortiz i Moreno
En Ramon Reixach i Puig

3ra. Tinent d’Alcalde
Regidora
Regidor

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 19 de maig de
2014

2

DESPATX OFICIAL
CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions-

3

Aprovació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la

1

contractació, mitjançant procediment obert, de l’organització, gestió i explotació de la
Mitja Marató Ciutat de Mataró.
4

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació, mitjançant procediment obert, del servei de mediació i suport a l’àmbit
comunitari.

5

Adjudicació del Servei de docència, direcció pedagògica i vigilància dels diferents
programes formatius de l’Escola Municipal de Música de Mataró.
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge-

6

Aprovació inicial del Pla Especial urbanístic de masies i cases rurals en el sòl no
urbanitzable.
-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

7

Donar-se per assabentat de la Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
6 de Barcelona de 16 de maig de 2014, la qual resol inadmetre a tràmit el recurs
especial de protecció de drets fonamentals núm. 194/2014-F, contra el decret
2362/2014 de 31 de març per vulneració del dret fonamental de defensa de l'article
53.1CE en relació amb el 24.1 CE.
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 19 de maig de
2014.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

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

2

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions3

APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, DE L’ORGANITZACIÓ, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA
MITJA MARATÓ CIUTAT DE MATARÓ.
El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde president, presenta la proposta següent:
“Per informe de data 25/04/2014, la Direcció d’Esports sol·licita la tramitació de la
contractació de l’organització, gestió i explotació de la Mitja Marató Ciutat de Mataró.
Aquesta proposta no porta implícita cap despesa ni pagament de l’Ajuntament de
Mataró a l’empresa pels seus serveis; i pot portar un ingrés a l’ajuntament en funció
dels beneficis que es puguin aconseguir un cop feta la liquidació econòmica derivada
de la mitja marató.
A efectes de determinació del procediment aplicable, el valor estimat del contracte és
de 127.272,72 €, IVA no inclòs.
Consten a l’expedient informes del secretari general i de l’interventor de fons, ambdós
de data 14/05/2014, 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.
Atès el que disposen els arts. 11, 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. 565/2013 de 25 de
gener, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració i
3

Atenció Ciutadana, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació de l’organització, gestió i explotació de la
Mitja Marató Ciutat de Mataró. Aquest contracte no comporta cap pagament directe al
contractista.
A efectes de determinació del procediment aplicable, el valor estimat del contracte és
de 127.272,72 €, IVA no inclòs.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà
la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació
ordinària i procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada.
Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, per a la presentació de proposicions.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

4

APROVACIÓ

Unanimitat. (5).

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE MEDIACIÓ I SUPORT A L’ÀMBIT
COMUNITARI.
El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde president, presenta la proposta següent:
“Per informe de data 19/05/2014, el cap del Servei de Projectes Transversals,
4

Participació i Ciutadania sol·licita la tramitació de la contractació del servei de
mediació i suport a l’ àmbit comunitari de l’Ajuntament de Mataró per un import fixat
com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 620.106,93 euros, iva exclòs,
pels dos anys de durada inicial del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga i les possibles modificacions, el valor estimat del contracte és de
1.643.283,36 euros.
Consta a l’expedient:
• informe del secretari general de data 22/05/2014, 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 22/05/2014 respecte l’existència de crèdit
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 600103/924510/22799 del pressupost municipal aprovat
per a la present anualitat, i la previsió de la seva existència en els pressuposts
municipals que s’aprovin per als exercicis 2015 i 2016.
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. 565/2013 de 25 de
gener, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració i
Atenció Ciutadana, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del servei de mediació i suport a l’àmbit
comunitari, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
620.106,93 euros, IVA exclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.
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A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga i les possibles modificacions, el valor estimat del contracte és de
1.643.283,36 euros.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà
la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació
ordinària i procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada.
Tercer.-. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, per a la presentació de proposicions.
Quart.-. Atendre la despesa de fins a 620.106,93 euros, més 62.010,69 en concepte
d’ IVA, a càrrec de la partida 600103/924510/22799, d’acord amb els següents
imports i anualitats:
Exercici 2014: 56.843,14 € (op. A núm. 39530)
Exercici 2015: 341.058,81 € (op. APOS núm. 39536)
Exercici 2016: 284.215,67 € (op. APOS núm. 39536)
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 la corresponent partida
dels pressuposts municipals que s’aprovin per als exercicis 2015 i 2016, a fi de poder
atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

5

Unanimitat. (5).

ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE DOCÈNCIA, DIRECCIÓ PEDAGÒGICA I
6

VIGILÀNCIA DELS DIFERENTS PROGRAMES FORMATIUS DE L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA DE MATARÓ.
El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde president, presenta la proposta següent:
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 17 de març de 2014 es va iniciar el
procediment de contractació, mitjançant procediment obert del servei de docència,
direcció pedagògica i vigilància dels diferents programes formatius de l’Escola
Municipal de Música de Mataró per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació
del contracte de fins a 1.072.795,18 euros, exempt d’ IVA, pels dos anys de durada
inicial del contracte.
Vist l’informe de la cap de secció de programes educatius de la

Direcció

d’Ensenyament de data 20/05/2014 proposant l’adjudicació del contracte de la gestió
del servei públic de docència pedagògica i vigilància de l’Escola de Música de Mataró
a Musicop sccl i Visualsonora sccl UTE única que empresa que s’ ha presentat.
Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 632400/324120/22799 del pressupost municipal aprovat per
al present exercici 2014, i es preveu la seva existència en el pressupostos que
s’aprovin pels exercicis 2015 i 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 Local l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Adjudicar la contractació del servei de docència, direcció pedagògica i
vigilància dels diferents programes formatius de l’Escola Municipal de Música de
Mataró, a favor de Musicop sccl i Visualsonora sccl UTE, per import de 1.064.598,88
euros, exempt d’IVA. pels dos anys de durada del contracte.
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Segon.- Requerir a Musicop sccl i Visualsonora sccl UTE que constitueixi a favor de
l’Ajuntament de Mataró una fiança d’un import de 53.229,94 euros, corresponent al
5% del pressupost d’adjudicació, en base al que disposa l’art. 151 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, 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 107,20 euros,
per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.
Cinquè.- Disposar a favor de Musicop SL i

Visualsonora sccl

UTE l’import de

1.064.598,88 euros, exempt d’IVA, amb càrrec a la partida 632400/324120/22799, de
la següent manera:
Any 2014: operació D núm. 201400041576 per import de 177.433,14 euros
Any 2015: operació ADPOS núm. 201400043357 per import de 532.299,44 euros
Any 2016: operació ADPOS núm. 201400043360 per import de 354.866,30 euros
Sisè.- Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a la partida abans esmentada dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que
s’aprovin per als exercicis 2015 i 2016, a fi de poder atendre les obligacions que
meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.
Setè.- Autoritzar les anotacions comptables inverses següents a càrrec de la mateixa
partida:
Any 2014: operació A/ núm. 201400041577 per import de 1.366,05 €
Any 2015: operació APOS/ núm. 201400041578 per import de 536.397,59 €
Any 2016: operació APOS/ núm. 201400041579 per import de 357.598,40 €
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Vuitè.- Notificar aquesta resolució al licitador i publicar-la en el BOP i el perfil del
contractant.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge6

APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE MASIES I

CASES RURALS EN EL SÒL NO URBANITZABLE.
El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde president, presenta la proposta següent:
“El servei tècnic municipal ha redactat el Pla especial urbanístic de masies i cases
rurals en sòl no urbanitzable, previst als articles 50 i 67 del Decret Legislatiu 1/2010,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
Aquest Pla especial substitueix l’aprovat inicialment per la Junta de Govern Local el
23 de març de 2009, el qual va ser objecte de nombroses al·legacions i tota una sèrie
d’esmenes i recomanacions de la Direcció General d’Urbanisme i del Departament de
Medi Ambient i Habitatge. Això va ser motiu que no prosperés i es comprovés que hi
faltaven nombroses cases del sòl no urbanitzable que també disposaven dels valors
que protegeix el catàleg. Aquestes edificacions, totes elles de gran rellevància, són
espaioses i de grans dimensions, i la seva implantació paisatgística així com la
relació amb les infraestructures d’accessibilitat, les converteixen en moltes ocasions,
en objectius favorables pel desenvolupament d’activitats d’interès social com
equipaments i serveis comunitaris.
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El Pla especial s’ha redactat amb concordança amb el Text refós de les Normes
urbanístiques en sòl no urbanitzable, recentment aprovat definitivament. Incorpora un
total de 92 cases, que aproximadament representen un 50% de les existents en el
territori no urbanitzable de Mataró.
S’ha realitzat un extens treball de camp pel reconeixement de les finques,
edificacions i entorns naturals, i s’ha fet ús de les tècniques gràfiques i cartogràfiques
per completar la informació. En els casos dubtosos s’ha aportat documentació
justificativa que s’adjunta a l’apartat 5 “Documentació Complementària”.
Les edificacions seleccionades responen a algun dels valors següents:
a.

Arquitectònic. Valors arquitectònics parcials o totals per la seva composició o
la presència d’elements arquitectònics singulars.

b.

Històric. Masia originària o casa rural catalana antiga, rellevància de l’ús en la
història. Edificacions anterior a 1956, o que estan incloses com a “cases” en el
Cadastre de l’any 1936.

c.

Mediambiental. Característiques ambientals i atmosferes pròpies del medi
rural.

d.

Paisatgístic. Configuració d’un paisatge concret intervingut o no, amb valor
rellevant, característic i integrat a l’entorn.

e.

Social. Que afavoreixin el equilibri territorial i econòmic.

A més de les cases singulars o històriques protegides pel Pla especial del patrimoni
arquitectònic, cal reconèixer en el sòl rural, d’altres antigues de menor dimensió,
vinculades majoritàriament a les explotacions del sòl agrícola o forestal, no menys
proveïdes de valors destacables per ser considerades com edificacions a mantenir
com habitatges que són, algunes vinculades a l’activitat principal i dominant del camp,
creadores d’espais agradables i possibilitar si escau, el desenvolupament de
l’agroturisme i activitats relacionades amb el oci, la natura, el lleure, la cultura i
l’artesania, en definitiva activitats enriquidores de caire social.
Els criteris seguits per a proposar l’ordenació han estat eliminar les construccions
auxiliars en desús; transformar antigues construccions agràries adossades o
pròximes al conjunt catalogat;

millorar l’aspecte paisatgístic de les finques, i

l’assignació d’usos per a cada finca d’acord amb l’edificació, lloc i entorn.
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S’estableixen dos tipus de normes en el règim d’autoritzacions de les intervencions,
unes generals i d’altres particulars recollides en cadascuna de les 92 fitxes
individuals.
L’Annex IV del document tècnic, conté el procés participatiu en especial amb els
propietaris i la Unió de Pagesos, que es va iniciar l’any 2009 amb la redacció del
primer Pla especial de masies, aprovat inicialment i sense més tràmits ateses les
al·legacions presentades, per la qual cosa es considera convenient fer un termini
d’exposició pública més ampli que el previst legalment d’un mes.
La proposta no conté canvi de règim jurídic que pugui donar lloc a la suspensió de la
tramitació de figures de planejament, gestió o llicències.
Vist l’informe jurídic i els articles 47, 50, 67, 73, 74 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i l’article 23 del Decret
305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de
l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla especial urbanístic de masies i cases rurals en sòl
no urbanitzable, redactat pel servei tècnic municipal.
Segon.- Obrir un període d’informació pública de dos mesos 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 els informes preceptius als organismes afectats per raó de la seva
competència sectorial que consten al document tècnic.
Quart.- Notificar els presents acords a les persones que resultin interessades segons
l’expedient i el document tècnic, i de conformitat l’article 87.7 del Reglament Orgànic
Municipal.”
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).
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-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats7

DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA INTERLOCUTÒRIA DEL JUTJAT

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 6 DE BARCELONA DE 16 DE MAIG DE
2014, LA QUAL RESOL INADMETRE A TRÀMIT EL RECURS ESPECIAL DE
PROTECCIÓ DE DRETS FONAMENTALS
DECRET 2362/2014 DE 31 DE MARÇ

NÚM. 194/2014-F, CONTRA EL
PER VULNERACIÓ

DEL DRET

FONAMENTAL DE DEFENSA DE L'ARTICLE 53.1CE EN RELACIÓ AMB EL 24.1
CE.
El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde president, presenta la proposta següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona ha dictat Interlocutòria de 16 de
maig de 2014, la qual inadmet a tràmit el recurs especial de protecció de drets
fonamentals núm. 194/2014-F, interposat per M.R.E. contra el decret 2362/2014 de 31
de març (Platja 2014).
El Decret citat, proposava la no renovació de la autorització de la guingueta de la platja
E6, per a l'exercici 2014, per incompliment d'una condició essencial del Plec de
Clàusules 2010. Segons la clàusula 20ena del mateix qualsevol incompliment de les
condicions contractuals establertes en el plec de l'autorització comporta com a sanció la
pèrdua de la autorització, i com a conseqüència, l'ordre de tancament i retirada de les
instal·lacions.
Prèvia a la resolució definitiva de la retirada de la autorització concedia a la actora un
termini d'audiència de 10 dies per a formular al·legacions, presentar documents o
proposar prova que considerés pertinent per a la defensa dels seus interessos.
Posteriorment, per DA de 24 d'abril, la administració d'ofici, resolgué ampliant el termini
d'audiència conferit en el decret de 31 de març, i atorgà a la Sra. R un termini de 5 dies
més. Aquesta ampliació de termini va ser notificada a la Sra. R en data 9 de maig de
2014 i hores d'ara, aquesta no ha exercit el seu dret de defensa.
Al·legava la part actora en la interposició del citat recurs la vulneració dels següents
drets constitucionals: dret fonamental de defensa de l'article 24.1 de la CE, del dret
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d'audiència, de la presumpció d'innocència i del principi de legalitat per no renovar-li la
autorització, així com, la vulneració del principi del non bis in idem .
L’òrgan jurisdiccional desestima integrament el recurs de protecció de drets
fonamentals, en tant en quan no s'ha vulnerat el dret d'audiència de la part actora, ja
que s'ha donat tràmit d'audiència, per la qual cosa no pot entendre's vulnerat el seu dret
constitucional a la defensa, en el sentit previst en l'art 24.1CE, així com tampoc ha vist
privat el seu a l'accés a la via ni administrativa ni judicial, per a la defensa dels seus
interessos. Per això considera que l'objecte del recurs no s'adequa a aquest tipus de
procediment especial i sumari, i inadmet el mateix en base a aquesta manca
d’adequació.
Així mateix recorda, que aquestes autoritzacions es donen a precari, tenint la
administració la facultat de recuperar-les quan vulgui.
Vist l’article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i, en virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local
per la resolució de l’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, proposo els següents
ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 6 de Barcelona, de 15 de maig de 2014 la qual desestima el recurs de protecció
ded drets fonamentals

núm. 194/2014-F, interposat per M.R.E. contra el decret

2362/2014 de 31 de març que proposava la no resolució de la autorització de la
guingueta de la platja E6 per a l'exercici 2014, per incompliment d'una condició
essencial del Plec de Clàusules 2010, i la imposició de la sanció prevista en la clàusula
20 ena del mateix; la pèrdua de l'autorització.
Segon.- Comunicar l’acord al Jutjat als efectes escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).
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FORA DE CONVOCATÒRIA
Conclòs l’ordre del dia de la Junta de Govern Local, el Sr. Alcalde indica que, degut a
que per error no va figurar a l’ordre del dia de la Junta de Govern Local la proposta
sobre excloure de la licitació del servei de disseny, fabricació, subministrament
muntatge i instal·lació corresponent a la presentació inicial de la “Col·lecció Fundació
Jaume Vilaseca” a dues empreses. Per tràmit d’urgència, convindria tractar en
aquesta sessió:
La urgència és apreciada per la Junta de Govern Local per unanimitat dels 5
assistents a la Junta.

-Servei de Compres i Contractacions8

EXCLOURE DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE DISSENY, FABRICACIÓ,

SUBMINISTRAMENT MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ CORRESPONENT A LA
PRESENTACIÓ INICIAL DE LA “COL·LECCIÓ FUNDACIÓ JAUME VILASECA” A
DUES EMPRESES
El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde president, presenta la proposta següent:
“En reunió de la Mesa de Contractació de data 8 de maig de 2014 es va procedir a
l’obertura del sobre 1 de la licitació del servei de disseny, fabricació, subministrament,
muntatge i instal·lació corresponent a la presentació inicial de la “Col·lecció Fundació
Jaume Vilaseca”, i es va constatar la falta de determinada documentació, per la qual
cosa, se’ls va requerir perquè en el termini de tres dies esmenessin aquestes
mancances.
Transcorregut el termini concedit, en reunió de la Mesa de Contractació de data 29 de
maig de 2014, s’ha examinat la documentació addicional presentada.
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:
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Primer.- Excloure de la licitació del servei de disseny, fabricació, subministrament,
muntatge i instal·lació corresponent a la presentació inicial de la “Col·lecció Fundació
Jaume Vilaseca”, l’empresa Equiro Equipament SL, ja que no reuneix les condicions
de capacitat per participar-hi, atès que el seu objecte social no coincideixi amb
l'objecte del contracte, contravenint així l’art. 57.1 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.
Segon.- Excloure de la licitació del servei de disseny, fabricació, subministrament,
muntatge i instal·lació corresponent a la presentació inicial de la “Col·lecció Fundació
Jaume Vilaseca”, l’empresa Gomis Art i Disseny, SL, ja que no ha acreditat els
requisits de solvència exigits en la clàusula 9.2.A) del plec de clàusules
administratives que regulen la licitació.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

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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