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ACTA NÚM. 12/2013 - SESSIÓ EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 5 DE JUNY  DEL 2014. 

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

 

 

A la ciutat de Mataró, el cinc de juny de dos mil catorze, essent les dues hores del 

matí, es reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a l’objecte de celebrar 

sessió extraordinària 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   Alcalde 
En Joaquim Fernàndez I Oller  1r. Tinent d’Alcalde 
Na Núria Calpe i Marquet   2na. Tinent d’Alcalde 
Na Montserrat Rodriguez i Sánchez  3ra. Tinent d’Alcalde 
En Pere Galbany i Duran   4rt. Tinent d’Alcalde 
En Miquel Rey i Castilla   Regidor 
Na Olga Ortiz i Moreno   Regidora 
En Ramon Reixach i Puig   Regidor 

 
 
 

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

 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 

 

 

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

 

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
 
-Servei de Compres i Contractacions- 
 
 
1 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 

contractació, mitjançant procediment obert, del servei d’assistència tècnica per a 
l’organització de la Festa al Cel 2014. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 
contracte: Fins a 206.611,57 euros, IVA no inclòs.   
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l’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’Ordre 

del Dia. 

 

 

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
 

-Servei de Compres i Contractacions- 
 

 

1 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A 

L’ORGANITZACIÓ DE LA FESTA AL CEL 2014. IMPORT FIXAT COM A MÀXIM 

PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: FINS A 206.611,57 EUROS, IVA NO 

INCLÒS.   

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

“La directora de Promoció Econòmica sol·licita la tramitació de la contractació del 

servei d’assistència tècnica per a l’organització de la Festa al Cel 2014 per un import 

fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 206.611,57 euros, iva 

exclòs. 

 

Consta a l’expedient: 

 

• informe del secretari general de data 02/06/2014, 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 02/06/2014 respecte l’existència de crèdit 

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

la partida 510200/432160/22799 del pressupost municipal aprovat per a la present 

anualitat. 
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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 d’assistència tècnica per a 

l’organització de la Festa al Cel 2014, per un import fixat com a màxim per a 

l’adjudicació del contracte de fins a 206.611,57 euros, IVA exclòs. 

 

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 206.611,57 euros, més 43.388,43 euros en 

concepte d’ IVA , en total 250.000 euros, a càrrec de la partida 510200/432160/22799 

(op. A núm. 39530).” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8) 

 

 

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

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

 


