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ACTA NÚM. 13 /2017- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 3 DE JULIOL DE 2017.
=================================================================

A la ciutat de Mataró, el tres de juliol de dos mil disset, 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
En Juan Manuel Vinzo Gil
En Juan Carlos Jerez Antequera

Alcalde
1r. Tinent d’Alcalde
4rt. Tinent d’Alcalde
6è Tinent d’Alcalde

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

Excusen la seva assistència
2na. Tinent d’Alcalde
3na. Tinent d’Alcalde
5na Tinent d’Alcalde

Na Núria Moreno Romero
Na Núria Calpe i Marquet
Na Isabel Martínez Cid

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 juny
de 2017
2 DESPATX OFICIAL
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CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions3 Proposta d’adjudicació del contracte de subministrament de llumeneres LED per
l’enllumenat públic de Mataró.
4 Proposta d’adjudicació del contracte de les obres del Projecte executiu del nou
tancament perimetral de la zona esportiva de Cerdanyola.
5 Proposta d’adjudicació del contracte per la selecció d’una Mútua d’Accidents de
Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social per a la posterior
subscripció d’un conveni d’associació per a la cobertura de contingències
derivades d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social pel
personal de l’Ajuntament de Mataró.
6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran
la contractació de les obres del projecte d’urbanització de la Plaça Joan XXIII i els
carrers de Mèxic i Joan Miró, mitjançant procediment obert simplificat.
7 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran
la contractació dels treballs de millora de la urbanització de la Ronda Miguel de
Cervantes, entre la Plaça d’Alfred Opisso i Cardona i el carrer de Francisco
Herrera.
8 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran
la contractació del subministrament de consumibles informàtics per equips
multifuncionals.
9 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran
la contractació del subministrament d’una màquina retroexcavadora i un martell
trencador.
SECRETARIA GENERAL
10 Ratificar el decret d’alcaldia 5434/2017 de 13 de juny que interposa Recurs de
cassació davant el Tribunal Suprem contra la sentencia número 306/2017 de data
19 d’abril de 2017 recaiguda en el recurs ordinari número 167/2014 del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, secció
cinquena (dipòsit Rocablanca)”.
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CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
11 Donar compte del decret d’aprovació del Pla de millora de l’Esport en edat
escolar

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge12 Suspensió de llicències per a l’estudi de la Modificació puntual 2a del Pla especial
regulador de l’ús recreatiu en la modalitat dels musicals, en els àmbits dels
polígons industrials
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 juny de 2017

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (4).

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 contractacions-
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PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT

DE LLUMENERES LED PER L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE MATARÓ.

El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la
proposta següent:
“1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 27/03/2017 es va iniciar l'expedient
de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del subministrament de
llumeneres LED per l’enllumenat públic de Mataró, per un import fixat com a màxim
per a l’adjudicació del contracte de fins a 90.909,09 euros, IVA no inclòs.
2. Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, van presentar oferta quatre empreses
licitadores:


Electricitat Boquet, SL.



Novatilu, SLU.



CM Salvi, SL.



Valdonaire Soluciones Técnicas, SL.

3. Mitjançant informe de data 18/05/2017, el cap de la Secció de Planificació i
Inspecció del Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació, va procedir a la valoració
de l’oferta tècnica, amb el resultat següent:

Característiqu
Empresa

Disseny

es tècniques

Telegesti

Total

ó

Oferta
tècnica

Electricitat Boquet, SL.

10

6,67

0

16,67

Novatilu, SLU.

8,23

10

0

18,23

CM Salvi, SL.

7,06

8,33

0

15,39

5

5

0

7,35

Valdonaire Soluciones Técnicas,
SL.

4. En sessió pública de la Mesa de contractació de data 01/06/2017 es va donar
compte de l’informe de valoració del sobre 2 i es va procedir a l’obertura del sobre 3,
corresponent a les proposicions avaluables de forma automàtica.
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5. Mitjançant informe de data 06/06/2017 el cap de la Secció de Planificació i
Inspecció del Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació, va procedir a la valoració
del sobre 3, i tenint en compte, la puntuació obtinguda per cada empresa pels criteris
tècnics, resulta la classificació següent:

Puntuacions

Empresa

Oferta

Oferta

Total

econòmic

tècnica

licitació

a
Electricitat Boquet, SL.

74,71

16,67

91,38

Novatilu, SLU.

54,52

18,23

72,75

CM Salvi, SL.

60,54

15,39

75,93

Valdonaire Soluciones Técnicas,

45,83

7,35

53,18

SL.

S’adjunten els informes esmentats amb el detall de la puntuació.
Per tant, queda classificada en primer lloc l’empresa Electricitat Boquet, SL., en
tractar-se de la proposició econòmicament més avantatjosa.

6. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la
present contractació a la corresponent partida 710103/16512Z/61300 del pressupost
municipal aprovat per a la present anualitat 2017.
D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants i la Disposició
Addicional Trenta-quatrena del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li
han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
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PRIMER.

Adjudicar

a l’empresa Electricitat Boquet,

SL.,

el contracte de

subministrament de llumeneres LED per l’enllumenat públic de Mataró, d’acord amb
els preus unitaris que es detallen a la seva oferta.
SEGON. D’acord amb la Disposició Addicional Trenta-quatrena del Reial decret
legislatiu 3/2011, aprovar un pressupost màxim de 90.909,09 euros, IVA no inclòs.

TERCER. Requerir a Electricitat Boquet, SL., perquè, en el termini màxim de deu dies
a comptar des del següent a la recepció de la notificació del present acord presenti:
a) Documentació justificativa d’haver constituït a favor de l’Ajuntament de Mataró
l’import de 4.545,45 euros en concepte de garantia definitiva, corresponent al 5%
de l’import de licitació.

b) Còpia de l'escriptura o els documents, degudament inscrits en el Registre
Mercantil o en el que correspongui, on consti la constitució de l'entitat i els
estatuts per que es regeixi, i aquella en què consti el darrer objecte social vigent,
en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte.
c) Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de l’escriptura
d’apoderament o nomenament del legal representant degudament validada per
l’assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions.(Aquest tràmit
comporta el pagament d’una taxa de 19 €).
d) Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculta per contractar,
amb declaració conforme no ha estat donat de baixa de l’esmentada matrícula.

e) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una
Administració pública que estableix l’article 60 del Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques. Es considerarà causa de prohibició
de contractar amb aquesta Administració local l’existència de deutes de
naturalesa tributària pendents de pagament en període executiu.
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f)

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

g) Documentació acreditativa d’una facturació mitjana en llumeneres semblants a
les ofertades, de 600.000,00 euros durant els últims cinc anys.

h) Una relació dels principals subministraments realitzats durant els cinc últims anys
incloent import, data i destinatari, públic o privat.

i)

Relació de clients i localització dels seus productes instal·lats, amb certificat de
l’organisme contractant on s’especifiqui unitats, imports i la satisfacció del client
en quan al correcte comportament funcional de producte. S’haurà d’acreditar un
mínim de tres treballs anàlegs als que són objecte del present contracte i import
superior a 90.900,00 euros anuals. Aquests certificats hauran d’estar expedits
per l’òrgan públic o subjecte privat al qual s’hagi prestat el servei.

j)

Catàleg i/o informació tècnica publicats amb especificació dels productes.

k) Certificats ISO 9001 del fabricant i Certificat ISO 14001, EMAS o similar que
acrediti que el fabricant està adherit a uns sistemes de gestió integral de residus.

l)

Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de
29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de
las persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 3/2007, per a la
Igualtat Efectiva de Dones i Homes. (Només si els és exigible pel nombre de
personal. En cas contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta
normativa).

Advertint-lo que en cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta i es procedirà a declarar deserta la licitació.
QUART. Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada en l’apartat anterior, l’empresa
adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització del
corresponent contracte administratiu.
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CINQUÈ. Disposar a favor de Electricitat Boquet, SL., l’import total de 110.000,00€, a
càrrec de la partida 710103/16512Z/61300 del pressupost municipal de la present
anualitat (document comptable AD núm. 57745).
SISÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del
contractant.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (4).

4 PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DEL
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU TANCAMENT PERIMETRAL DE LA ZONA
ESPORTIVA DE CERDANYOLA.
El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la
proposta següent:
“1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 10/04/2017 es va iniciar l'expedient
de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, de les obres del Projecte
executiu del nou tancament perimetral de la zona esportiva de Cerdanyola , per un
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 412.305,13 euros,
IVA no inclòs.
2. Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, van presentar oferta cinc empreses
licitadores:


Vialser SLU.



Bigas Grup SLU



9 Team Grup SL



Infraestructuras Trade



Insametal SA

3. Mitjançant informe de data 30/05/2017, el director de servei d’ Espais Públics i
Equipaments Municipals, va procedir a la valoració de l’oferta tècnica.
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4. En sessió pública de la Mesa de contractació de data 8/06/2017 es va donar
compte de l’informe de valoració del sobre 2 i es va procedir a l’obertura del sobre 3,
corresponent a les proposicions avaluables de forma automàtica.
5. Mitjançant informe de data 09/06/2017 el director de serveis d’ Espais Públics i
Equipaments Municipals, va procedir a la valoració del sobre 3, i tenint en compte, la
puntuació obtinguda per cada empresa pels criteris tècnics, obtenen els següent
resultats:

Puntuacions
Valoració

Valoració

Total

sobre 3

sobre 2

puntuació

Vialser SLU

70,00

27,50

97,50

Bigas Grup SLU

67,77

22,50

90,27

9 Team Grup S.L.

69,66

18,00

87,66

Infraestructas Trade

66,21

23,50

89,71

Insametal SA

69,73

1,00

70,73

Empresa

S’adjunten els informes esmentats amb el detall de la puntuació.
Per tant, queda classificada en primer lloc l’empresa Vialitat i Serveis S.L.U, en
tractar-se de la proposició econòmicament més avantatjosa.

6. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la
present contractació a la corresponent partida 710201/34212E/63200 del pressupost
municipal aprovat per a la present anualitat 2017.
D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 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
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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 Vialitat i Serveis SLU les obres del projecte executiu
del nou tancament perimetral de la zona esportiva municipal de Cerdanyola per un
import de 295.004,32 €, iva no inclòs.
SEGON. Requerir a Vialitat i Serveis SLU perquè, en el termini màxim de deu dies a
comptar des del següent a la recepció de la notificació del present acord presenti:
m) Documentació justificativa d’haver constituït a favor de l’Ajuntament de Mataró
l’import de 14.750,22 euros en concepte de garantia definitiva, corresponent al
5% de l’import de licitació.

n) Còpia de l'escriptura o els documents, degudament inscrits en el Registre
Mercantil o en el que correspongui, on consti la constitució de l'entitat i els
estatuts per que es regeixi, i aquella en què consti el darrer objecte social vigent,
en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte.
o) Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de l’escriptura
d’apoderament o nomenament del legal representant degudament validada per
l’assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions.(Aquest tràmit
comporta el pagament d’una taxa de 19 €).
p) Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculta per contractar,
amb declaració conforme no ha estat donat de baixa de l’esmentada matrícula.

q) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una
Administració pública que estableix l’article 60 del Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques. Es considerarà causa de prohibició
de contractar amb aquesta Administració local l’existència de deutes de
naturalesa tributària pendents de pagament en període executiu.
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r) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
s) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està
inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi
d’estar inscrit, que acreditin un volum anual de negocis, que referit a l’any de més
volum de negoci dels tres últims acabats, sigui almenys de 742.149,23 euros

t)

Una relació dels principals treballs realitzats durant els deu últims anys incloent
import, data i destinatari, públic o privat.

u) Certificats de correcte execució en els últims 10 anys d’un mínim de 3 contractes
de treballs similars als que són objecte del present contracte per un import mínim
de 250.000 euros, IVA no inclòs, cadascun d’ells. Aquests certificats hauran
d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte privat al qual s’hagi prestat el servei

v) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de
29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de
las persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 3/2007, per a la
Igualtat Efectiva de Dones i Homes. (Només si els és exigible pel nombre de
personal. En cas contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta
normativa).
Advertint-lo que en cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta i es procedirà a declarar deserta la licitació.
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. Disposar a favor de Vialitat i Serveis SLU, l’ import de 356.955,23 €, a
càrrec de la partida 710201/34212E/63200 del pressupost municipal de la present
anualitat (document comptable AD núm. 58629).
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CINQUÈ. Aprovar l’ operació inversa A/ núm. 58628 per import de 498.889,21 €

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

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (4).

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER LA SELECCIÓ

5

D’UNA MÚTUA D’ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE
LA SEGURETAT SOCIAL PER A LA POSTERIOR SUBSCRIPCIÓ D’UN CONVENI
D’ASSOCIACIÓ PER A LA COBERTURA DE CONTINGÈNCIES DERIVADES
D’ACCIDENTS

DE

TREBALL

I

MALALTIES

PROFESSIONALS

DE

LA

SEGURETAT SOCIAL PEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ.

El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la
proposta següent:

1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de març de 2017 es va iniciar de
licitació per a la selecció, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació
harmonitzada, per a la selecció d’una Mútua d’Accidents de Treball i Malalties
Professionals de la Seguretat Social (MATMPSS) per a la posterior subscripció d’un
conveni d’associació per a la cobertura de contingències derivades d’accidents de
treball i malalties professionals de la Seguretat Social pel personal de l’Ajuntament de
Mataró. L’import anual d’aquest contracte és de 755.523,52 euros i a efectes de
determinació del procediment aplicable, el valor estimat del contracte és de
3.097,654,63 euros.
2. Durant el termini de presentació d’ofertes es van presentar cinc licitadors:


Activa Mutua 2008



Fremap



Mutua Asepeyo
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Mutua Universal



MC Mutual

3. En sessió pública de la Mesa de Contractació, de data 15/12/2016, va tenir lloc
l’obertura del sobre 2, corresponent a la documentació relativa als criteris
d’adjudicació avaluables de forma automàtica.

4. Mitjançant informe de data 9 de juny de 2017, el coordinador tècnic de Prevenció
de Riscos Laborals, va procedir a la valoració dels criteris que depenen d’adjudicació
avaluables de forma automàtica, amb el següent resultat sobre un total de 95 punts:

Licitador

Puntuació

Classificació

final
Mutua Asepeyo

48,30

1er.

Fremap

39,40

2on.

MC Mutual

31,00

3er.

Activa Mutua 2008

28,10

4art.

Mutua Universal

26,80

5è.

El detall desglossat de la valoració de cada licitador es troba a l’esmentat informe del
coordinador tècnic de Prevenció de Riscos Laboral que s’adjunta.
5. En el mateix informe es proposa l’adjudicació a favor de la Mutua Asepeyo, en
resultar la proposició econòmicament més avantatjosa.

6. Aquest contracte no genera crèdit directe a favor de la MATMPSS amb càrrec a
l’Ajuntament en tant que és la Tresoreria General de la Seguretat Social qui
distribueix a les mateixes el percentatge de les quotes ingressades. En
conseqüència, no procedeix deixar constància de l’existència de crèdit ni de
pressupost màxim.
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D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 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.

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. Seleccionar la Mutua Asepeyo, d’acord amb la seva oferta, per a la
subscripció del conveni d’associació per a la cobertura de contingències
derivades d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat
Social pel personal de l’Ajuntament de Mataró.

Segon.

Eximir, en virtut de l’article 95 del TRLCSP, a la mútua seleccionada de
l’exigència de dipositar garantia definitiva en estar garantit el compliment de
les Mútues mitjançant fiança dipositada en la Caja General de Depósitos, a
disposició del Ministeri de Treball i Assumptes Socials pel que es refereix a
la seva actuació com a col·laboradora de la protecció de les contingències
d’accidents de treball i malalties professionals.

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 acreditativa de ser una mútua d’accidents de treball i
malalties professionals de la Seguretat Social autoritzada pel Ministeri de
Treball i Seguretat Social a col·laborar amb la Seguretat Social.
b) Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de
l’escriptura d’apoderament o nomenament del legal representant
degudament validada per l’assessora jurídica del Servei de Compres i
Contractacions. (Aquest tràmit comporta el pagament d’una taxa de 19
€).
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c) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb
una Administració pública que estableix l’art. 60 del Text refós de la
Llei de contractes de les administracions públiques. Es considerarà
causa de prohibició de contractar amb aquesta Administració local
l’existència de deutes de naturalesa tributària pendents de pagament
en període executiu.
d) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
e) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari
està inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi al registre oficial
en què hagi d’estar inscrit, que acreditin un volum anual de negocis, que
referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims acabats, sigui
almenys de 4.600.000,00 euros.
f) Còpia de la pòlissa d’assegurança d’indemnització per riscos
professionals per import no inferior a 600.000 euros, sense franquícia, i
rebut de pagament.
g) Escrit de compromís de renovació o pròrroga de l’assegurança, que
garanteixi el manteniment de la cobertura durant tota la durada del
contracte.

h) Respecte a la solvència tècnica i professional, caldrà acreditar haver
executat en els últims cinc anys, un mínim de tres contractes d’objecte
anàleg al del present contracte i import mínim anual de 750.000,00
euros

i) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu
1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
General de drets de las persones amb discapacitat i la seva inclusió
social, i de la LO 3/2007, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes.
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(Només si els és exigible pel nombre de personal. En cas contrari,
declaració responsable de no està sotmès a aquesta normativa).
Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta.

Quart.

Un cop hagi aportat tota la documentació sol·licitada en l’apartat anterior, la
mútua seleccionada disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la
formalització del corresponent conveni.

Cinquè. Requerir a la mútua seleccionada 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 89,68 euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.

Sisè.

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

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (4).

6 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES
PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA JOAN XXIII I ELS CARRERS DE
MÈXIC I JOAN MIRÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT.

El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la
proposta següent:
“Relació de fets
1. Per informe de data 13/06/2017, el cap del Servei d’Espais Públics sol·licita la
contractació de les obres del projecte d’urbanització de la Plaça Joan XXIII i els
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carrers de Mèxic i Joan Miró, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 338.841,79 euros, IVA no inclòs.

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les possibilitats
de modificacions contemplades al plec, el valor estimat del contracte és de
406.610,15 euros.
2. Consta a l’expedient:
 Informe de la secretària accidental de data 22/06/2017, 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 22/06/2017 respecte de l’existència de
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 710200/92471K/63200 del pressupost municipal aprovat
per a la present anualitat 2017.
Fonaments de dret
1. Aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que disposa
l’article 6 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 (TRLCSP).

2. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de
la contractació, d’acord amb el previst als articles 109 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 (TRLCSP).
3. De conformitat amb el que disposa l’article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 de
maig, de mesures urgents en matèria de contractació, la forma de contractació
serà el procediment obert simplificat atès que el valor estimat per l’obra a
contractar és inferior a 1.000.000 euros, IVA no inclòs.
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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. Iniciar la contractació de les obres del projecte d’urbanització de la Plaça
Joan XXIII i els carrers de Mèxic i Joan Miró, amb un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 338.841,79 euros, IVA no inclòs.

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les possibilitats
de modificacions contemplades al plec, el valor estimat del contracte és de
406.610,15 euros.

Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques
particulars que regiran la contractació de l’obra a la que fa esment el punt anterior,
mitjançant tramitació ordinària i procediment obert simplificat.
Tercer. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 26 dies naturals, comptats a partir
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci al perfil del contractant, per a la
presentació de proposicions.

Quart. Autoritzar la despesa de fins a 409.998,57 euros, a càrrec de la partida
710200/92471K/63200 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat
2017. (Document comptable A núm. 58486)”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (4).
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7

APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES

PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE
MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DE LA RONDA MIGUEL DE CERVANTES,
ENTRE LA PLAÇA D’ALFRED OPISSO I CARDONA I EL CARRER DE
FRANCISCO HERRERA.

El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la
proposta següent:
“Relació de fets
1. Per informe de data 13/06/2017, el cap del Servei d’Espais Públics sol·licita la
contractació dels treballs de millora de la urbanització de la Ronda Miguel de
Cervantes, entre la Plaça d’Alfred Opisso i Cardona i el carrer de Francisco Herrera,
amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
462.809,92 euros, IVA no inclòs.

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les possibilitats
de modificacions contemplades al plec, el valor estimat del contracte és de
555.371,90 euros.
2. Consta a l’expedient:
 Informe de la secretària accidental de data 22/06/2017, 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 22/06/2017 respecte de l’existència de
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 710200/92471Z/63200 del pressupost municipal aprovat
per a la present anualitat 2017.
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Fonaments de dret
4. Aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que disposa
l’article 6 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 (TRLCSP).

5. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de
la contractació, d’acord amb el previst als articles 109 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 (TRLCSP).
6. De conformitat amb el que disposa l’article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 de
maig, de mesures urgents en matèria de contractació, la forma de contractació
serà el procediment obert simplificat atès que el valor estimat per l’obra a
contractar és inferior a 1.000.000 euros, IVA no inclòs.
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 la contractació dels treballs de millora de la urbanització de la Ronda
Miguel de Cervantes, entre la Plaça d’Alfred Opisso i Cardona i el carrer de Francisco
Herrera, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
462.809,92 euros, IVA no inclòs.

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les possibilitats
de modificacions contemplades al plec, el valor estimat del contracte és de
555.371,90 euros.
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques
particulars que regiran la contractació de l’obra a la que fa esment el punt anterior,
mitjançant tramitació ordinària i procediment obert simplificat.
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Tercer. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 26 dies naturals, comptats a partir
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci al perfil del contractant, per a la
presentació de proposicions.
Quart. Autoritzar la despesa de fins a 560.000,00 euros, a càrrec de la partida
710200/92471Z/63200 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat
2017. (Document comptable A núm. 58484)”.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

8

Unanimitat. (4).

APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES

PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
DE CONSUMIBLES INFORMÀTICS PER EQUIPS MULTIFUNCIONALS.

El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la
proposta següent:
“Per informe de data 15/06/2017, la coordinadora de Compres sol·licita la
contractació del subministrament de consumibles per equips multifuncionals, amb un
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 29.415,41€, IVA
no inclòs, per l’any de durada inicial del contracte.

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat
de pròrroga i les modificacions contemplades en el plec de clàusules administratives
particulars, el valor estimat del contracte és de 64.713,90 €.
Consta a l’expedient:
 Informe de la secretària accidental de data 22/06/2017, respecte de l’adequació
dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs
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generals aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del
sector públic.
 Informe de l’interventor de data 19/06/2017 respecte de l’existència de crèdit
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida

del pressupost municipal aprovat per a la present

anualitat i es preveu la seva existència en el pressupost que s’ aprovi per
l’exercici 2018.

Atès el que disposen els arts. 9, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de
juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis
Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

RESOLC:

PRIMER. Iniciar la contractació del subministrament de consumibles per equips
multifuncionals, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de
fins a 29.415,41 €, IVA no inclòs, per l’any de durada inicial del contracte.

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat
de pròrroga i les modificacions contemplades a la clàusula vint-i-quatrena, el valor
estimat del contracte és de 64.713,90 €.

SEGON. Aprovar el plec de condicions econòmic administratives i tècniques
particulars que regiran la contractació del servei al que fa esment el punt anterior,
mitjançant tramitació ordinària i procediment obert simplificat.
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
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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. Autoritzar la despesa de fins a 35.592,65 euros, (documents A núm. 61474
per import de 8.898,17 € i document AFUT núm. 61477 per import de 26.694,48 €)
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 del pressupost municipal que s’aprovi per l’ exercici 2018 a fi de poder
atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

9

Unanimitat. (4).

APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES

PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
D’UNA MÀQUINA RETROEXCAVADORA I UN MARTELL TRENCADOR.

El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la
proposta següent:
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 10 d’abril de 2017 es va iniciar
l’expedient de contractació del subministrament d’una màquina retroexcavadora i un
martell trencador, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de
fins a 82.000,00 €, IVA no inclòs.
Finalitzat el termini establert a l’efecte, no es va presentar cap proposició, segons
consta en diligència de data 17 de maig de 2017 del Registre General de
l’Ajuntament.
El Servei d’Espais Públics ha considerat convenient modificar alguns extrems del plec
de condicions tècniques, per tal de facilitar la concurrència en el present procediment.
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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. Declarar desert el procediment de licitació del contracte de subministrament
d’una màquina retroexcavadora i un martell trencador, en no haver-se presentat cap
proposició.

SEGON. Aprovar uns nous plecs de clàusules administratives i tècniques particulars
que regiran la contractació expressada en l’apartat anterior, mitjançant tramitació
ordinària i procediment obert simplificat.
TERCER. Convocar nova 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:

Unanimitat. (4).

SECRETARIA GENERAL
10 RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA 5434/2017 DE 13 DE JUNY QUE
INTERPOSA RECURS DE CASSACIÓ DAVANT EL TRIBUNAL SUPREM
CONTRA LA SENTENCIA NÚMERO 306/2017 DE DATA 19 D’ABRIL DE 2017
RECAIGUDA EN EL RECURS ORDINARI NÚMERO 167/2014 DEL TRIBUNAL
SUPERIOR

DE

JUSTÍCIA

DE

CATALUNYA,

SALA

CONTENCIOSA

ADMINISTRATIVA, SECCIÓ CINQUENA (DIPÒSIT ROCABLANCA)”.
Es retira aquest punt de l’ordre del Dia al tractar-se de competència del Ple de la
Corporació.
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CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

11

DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DEL PLA DE MILLORA

DE L’ESPORT EN EDAT ESCOLAR.
El Sr. Josep Maria Font Morera, Regidor delegar de Direcció d’Esports, dóna compte
del següent:
“D’acord amb el punt quart del decret del Regidor delegat d’Esports 5831/2017, de 21
de juny, es passa a donar compte de l’esmentat decret:

Antecedents
La Direcció d’Esports treballa amb la voluntat de donar un valor important i de qualitat
a l’esport en edat escolar; ha estat així en els diferents programes que s’han anat
endegant directament des de la Direcció, així com en el suport a les escoles i el
contacte directe amb els seus representants per avançar en les mancances o
propostes de millora possibles.
Amb aquesta consigna, s’ha dut a terme de manera històrica la Fase Local dels Jocs
Esportius Escolars a Mataró, i en les últimes temporades, observant una davallada en
els mateixos, així com intuint-la també en la resta de programes oferts al col·lectiu en
edat escolar, de manera consensuada ha estat voluntat de la Direcció i de les escoles
que hi estan representades, fer un pas endavant i engegar una sèrie d’actuacions a fi
de millorar la quantitat de participants en els Jocs Escolars especialment, però també
en general en les ofertes que hi ha pel col·lectiu d’escolars.
Primer van ser una sèrie d’actuacions puntuals o periòdiques nascudes directament
dels inputs rebuts i plantejats a les reunions amb els diferents agents implicats (
Secundària es belluga, Decàleg de millora de l’esport en edat escolar, Manifest dels
Valors de l’Esport...)
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Dins del mandat actual, emmarcat en l’Acord de Mandat 3.7: “Potenciarem l’esport
escolar, en tots les nivells educatius i promourem la imatge pública, la difusió i
posarem en valor l’esport escolar a Mataró” i inclòs al PAM 2016, es recull l’encàrrec
d’anar més enllà i treballar per la implementació d’un Pla de Millora de l’esport en
edat escolar que de manera integral, reculli primer dades per tenir un bon diagnòstic
quantitatiu i qualitatiu, i permeti en una segona fase, fer propostes, analitzar-ne la
viabilitat, calendaritzar-les si cal, tot des d’un procediment participatiu en que tots els
agents vinculats amb l’esport en edat escolar hi estiguin representats i hi puguin fer
les seves aportacions.
És amb això, i a través de l’ajut de la Diputació de Barcelona, que amb l’empresa
Atlas Consulting S.L. arrenca el Pla a partir del mes d’octubre de 2016, primer amb la
fase de diagnòstic, i un cop obtingudes les dades, analitzades i sintetitzades a nivell
tècnic i també de les escoles i els representants de la Comissió d’Esport i Escola del
Consell Municipal d’Esports, amb les propostes d’actuació repartides en diferents
fases d’implementació que es proposen.
En virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 15 de juny
de 2015, RESOLC
PRIMER.- Aprovar el Pla de Millora de l’esport en edat escolar i la implantació de la
primera fase a partir de l’inici del curs 2017-18 que d’entre d’altres actuacions suposa:
- Encarregar la contractació d’una empresa per aquelles propostes que requereixin
un suport extern per la seva realització.
- Assumir el cost de la fitxa d’esportista dels participants de les escoles de Mataró
als Jocs Esportius Escolars.

SEGON.- Estudiar i establir la viabilitat tècnica, la valoració econòmica i el calendari
d’implantació de la segona fase del Pla, que engloba projectes de futur amb una visió
més estratègica.

TERCER.- Crear una Comissió de seguiment que vetlli pel compliment del Pla de
Millora de l’Esport en Edat escolar formada per la tècnica d’esports referent i els
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membres que estiguin representats a

la Comissió d’Esport i Escola del Consell

Municipal d’Esports.
QUART.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local que
es celebri.”
Es donen per assabentats

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

12

SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES PER A L’ESTUDI DE LA MODIFICACIÓ

PUNTUAL 2A DEL PLA ESPECIAL REGULADOR DE L’ÚS RECREATIU EN LA
MODALITAT

DELS

MUSICALS,

EN

ELS

ÀMBITS

DELS

POLÍGONS

INDUSTRIALS.
Núria Calpe i Marquet, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat i
Habitatge, presenta la proposta següent:
“El Pla d’Acció 2017, dins del Programa d’Actuació Municipal, preveu la Modificació
del Pla general de revisió d’usos i nombres de locals per parcel·les als polígons
industrials, així com l’elaboració del Pla d’oci nocturn, a fi de buscar solucions a la
problemàtica dels usos recreatius en els polígons industrials.

La recent Sentència del Tribunal Suprem de 24 de maig de 2017, anul·la els articles
8.2) i 9.4) de l’Ordenança municipal sobre les activitats on es realitzen activitats de
naturalesa sexual, que limiten la superfície de l’activitat principal a 500 m2 i la
superfície dels reservats annexos al 10% de la superfície de l’activitat principal, amb
la qual cosa es planteja la necessitat d’evitar la instal·lació de noves activitat
recreatives en els polígons industrials que distorsionen el teixit industrial i creen
problemes de convivència en els barris de l’entorn, a més de significar un
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incrementen considerable de la prestació del servei de neteja viària i de la vigilància
policial.
Per això, cal revisar el Pla especial d’usos recreatius i en especial la modalitat dels
musicals que exerceix una major intensitat d’atracció de gent als polígons industrials, i
com a tràmit previ resoldre la suspensió de llicències.
Els usos recreatius musicals, d’acord amb l’article 130, apartat 2.4.a) de les Normes
urbanístiques del Pla general d’ordenació de Mataró, són :
“a) Musicals: activitats que es desenvolupen en locals i establiments dedicats a oferir
música, en directe o reproduïda, amb la possibilitat que el públic assistent pugui
prendre consumicions, com són els bars musicals, les discoteques, les sales de ball,
les sales de festa amb espectacle, els cafès teatre, els cafès concert, els establiments
de règim especial, les activitats de naturalesa sexual, etc”

La suspensió de la tramitació de plans urbanístics i de projectes de gestió urbanística
i d'urbanització, i de l'atorgament de llicències urbanístiques, és una mesura cautelar
justificada per la satisfacció de l’interès públic, amb la finalitat d’assegurar l’efectivitat
del planejament futur, impedint que mentre no estigui aprovat definitivament puguin
produir-se aprofitaments del sòl que si bé són conformes amb l’ordenació vigent,
vagin a dificultat la realització efectiva del futur pla.
Anteriorment i també en motiu de la primera modificació del Pla especial d’usos
recreatius, per decret d’alcaldia de 18 de febrer de 2010 i acord de la Junta de
Govern Local de 19 de juliol, es van suspendre llicències ambientals i municipals
d’activitats, vinculades en tot o en part, amb l’exercici de la prostitució en locals de
pública concurrència, publicades al BOP de 20 de febrer de 2010 i 3 d’agost de 2010.
La modificació puntual del Pla especial d’usos recreatius al terme municipal, va ser
aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, el 27
de gener de 2011, i publicada al DOG de 16 de maig de 2011, data en que va
finalitzar la suspensió de llicències.
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Data d’actualització: 02/02/2018

Ha transcorregut més de tres anys des de que es va acabar els efectes de la
suspensió d’un tipus de llicències d’activitats ara també afectada, amb la qual cosa
compleix l’article 72.4 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme, que fixa aquest termini per a noves suspensions per al mateix àmbit
i per a idèntica finalitat.
Vist l’informe jurídic; l’article 130 de les Normes urbanístiques del Pla general
d’ordenació de Mataró; els articles 73, 74, i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; els articles 102 i 103 del Decret
305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i els articles 21 i 22
de la Llei reguladora de les Bases de 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.- Iniciar els estudis i treballs necessaris per la Modificació puntual segona del
Pla especial d’usos recreatius en la modalitat de musicals, en els àmbits dels
polígons industrials.
Segon.- Suspendre, en els àmbits dels polígons industrials, durant els estudis i com a
màxim per un any, l’atorgament de llicències, comunicacions prèvies o altres
autoritzacions municipals per a obres i activitats que comportin la implantació o
ampliacions d’ usos recreatius en la modalitat de musicals.
Tercer.- Publicar-ho en el Butlletí oficial de la Província, al tauler d’edictes electrònic i
a l’espai web municipal.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (4).

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

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